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EDITORIAL

É com grande entusiasmo que apresentamos o novo número da Revis-
ta GESTIN – Revista Científica da Escola Superior de Gestão de Idanha-
-a-Nova (ESGIN) – um número duplo, onde mais de cinco dezenas de 
autores partilham os resultados dos seus trabalhos de investigação. Para 
todos estes investigadores, que aceitaram o repto da disseminação da sua 
produção científica, o nosso enorme bem-haja! 

Integram esta publicação artigos nas áreas científicas das Ciências So-
ciais e do Comportamento, do Direito, da Gestão e do Turismo, as áreas 
de intervenção da ESGIN. Entendemos ser esta uma excelente forma 
de divulgação do saber no âmbito das áreas do conhecimento referidas, 
contribuindo para aumentar a sua discussão e reflexão.  Todos os artigos 
foram objeto de uma revisão científica pelos seus pares, validando desta 
forma, a relevância dos temas tratados e dos resultados alcançados. 

Reforçámos, nesta edição, o Conselho de Revisores Científicos, fruto 
da quantidade e diversidade dos temas apresentados. Saudamos os novos 
Revisores, e expressamos o nosso agradecimento; cremos que as suas in-
tervenções contribuíram/contribuem para a afirmação da qualidade da 
nossa Revista.

Acreditamos que o conteúdo deste número duplo vai cativar a atenção 
dos leitores nas respetivas áreas de intervenção. Incentivamos, por isso, à 
sua leitura e convidamos a novas submissões. 

                                 Sara Brito Filipe
Diretora da Revista GESTIN
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OS INCENTIVOS FISCAIS ÀS EMPRESAS EM 
SEDE DE IRC: BREVES REFLEXÕES SOBRE OS 
BENEFÍCIOS FISCAIS AO INVESTIMENTO EM 

PORTUGAL

CORPORATE TAX INCENTIVES:  A BRIEF REFLECTION ON 
TAX CREDITS TO INVESTMENT IN PORTUGAL

Ana Arromba Dinis1; Liliana Ivone da Silva Pereira2

Resumo

O objetivo do presente trabalho é apresentar um estudo acerca dos benefícios fiscais 
ao investimento existentes em Portugal. Compreender a realidade destes benefícios fiscais 
constitui uma tarefa e uma ferramenta fundamentais no âmbito de uma necessária gestão 
fiscal eficiente por parte das empresas. Sendo certo que a carga fiscal das empresas é, nos dias 
de hoje, um fator muito importante quando analisamos a competitividade da economia 
portuguesa, a verdade é que existe uma proliferação de benefícios fiscais no sistema fiscal 
português, que é necessário discutir, nomeadamente, os seus fundamentos. E em particular, 
dos benefícios fiscais ao investimento, que diversos autores defendem como sendo funda-
mentais para a concorrência fiscal, já que são, sobretudo, uma medida de competitividade e 
um fator importante na decisão relacionada com a escolha do local de investimento. Preten-
de-se assim, fazer uma reflexão crítica sobre o papel e o impacto destes benefícios fiscais em 
Portugal. O presente artigo baseia-se na legislação em vigor em novembro de 2019.

PALAVRAS CHAVE: Benefícios fiscais ao investimento, Código Fiscal do Investimento, 
Estatuto dos Benefícios Fiscais, Despesa Fiscal.

Abstract

The aim of this paper is to present a study on tax credits to investment in Portugal. 
Understanding the reality of these tax benefits is a fundamental task and tool within the 
framework of the companies’ efficient tax management. While it is true that corporate tax 
burden is, today, a very important factor when analysing the competitiveness of the Portu-
guese economy, it is also truth is that there is a proliferation of tax benefits in the Portugue-
se tax system, which details are necessary to discuss. And in particular, the tax credits on 
investment, which several authors argue that are fundamental to tax competition, as they 
are above all a measure of competitiveness and an important factor in the decision regar-
ding the choice of the place of investment. Thus, it is intended to make a critical reflection 
on the role and impact of these tax benefits in Portugal. This article is based on Portuguese 
legislation in force in November 2019.

1 adinis@ipca.pt; Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade, Escola Superior de Gestão – Instituto Politéc-
nico do Cávado e do Ave

2 lpereira@ipca.pt; Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade, Escola Superior de Gestão – Instituto Poli-
técnico do Cávado e do Ave
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KEYWORDS: Investment Tax Benefits to investment, Investment Tax Code, Tax Benefit 
Code, Tax Expense

1. INTRODUÇÃO

O sistema fiscal português está subjugado ao quadro constitucional, sendo que no n.º 1 do 
art.º 103º da Constituição da República Portuguesa (CRP)3, se encontra estabelecido que “o sis-
tema fiscal visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado e outras entidades públicas e uma 
repartição justa dos rendimentos e da riqueza”. Para satisfazer estas necessidades o Estado cobra 
impostos e estes têm de ser criados por lei, cfr. o n.º 2 no mesmo art.º da CRP.

Os impostos acompanham o evoluir do mundo e desde muito cedo os povos se habituaram a 
pagar impostos4. Em Portugal assiste-se em 1937 à criação do primeiro imposto permanente da 
nossa história, assinalando-se com este acontecimento o nascimento do Estado Fiscal Português5.

Primeiro, um imposto igual para todos e só mais tarde um imposto proporcional à sua riqueza 
ou ao seu rendimento6. O dever de pagar impostos constitui por isso uma das obrigações da mo-
derna vida em sociedade7.

Por outro lado, a par do nascimento dos impostos foram criados muito cedo também desagra-
vamentos, vantagens ou alívios fiscais ao não pagamento destes (Vasques, 2012).

Ao longo do século XX, e sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, a instrumentalização da 
Fiscalidade ao crescimento económico tornou-se prática comum, quer nos países desenvolvidos 
quer em países em vias de desenvolvimento, assumindo os benefícios fiscais, no plano interno, 
muitas das funções de proteção que no século XIX couberam, no plano externo, à política pautal 
(Vasques, 2012).

Mas foi nos anos sessenta que os benefícios fiscais se afirmaram à medida que o país abria as 
suas fronteiras ao exterior e se via obrigado a retirar as barreiras aduaneiras. E foi no final desta 
década que surgiu a ideia de codificar os esquemas de benefícios, projeto que se viria a concretizar 
apenas vinte anos mais tarde com a aprovação do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) de 1989.

A dispersão normativa, as consequentes dificuldades de fixação de critérios uniformes para a 
concessão de benefícios ao investimento, a constatação de que o benefício fiscal não é o único nem 
o melhor meio de fomentar o investimento e a produtividade bem como a constatação de que os 
benefícios de longa duração acabam por promover efeitos perversos de situações de favor e gestão 
menos cuidada, sem o total aproveitamento dos recursos disponíveis (Fernandes & Santos, 1990), 
conduziu-nos à necessidade de, através do Decreto-Lei n.º 485/88, de 30 de dezembro, revogar a 
maioria dos benefícios e isenções existentes.

A revisão de toda a panóplia de legislação fiscal avulsa e dispersa referente aos benefícios fiscais 

3 Constituição da República Portuguesa instituída a 25 de Abril de 1974, atualmente na VII revisão constitucional 
[2005].

4 Conforme podemos ler em Ferreira (1989, p. 5), “Os impostos são fatalidade, facto histórico, acompanham o evoluir 
do mundo. Foram obrigação do vassalo ao suserano, do povo ao rei ou aos senhores, dos cidadãos ao Estado”.

5 Cfr. Vasques (2012, p. 14), “Assim, reunidas em Coimbra ao ano de 1387, as Cortes autorizavam que se lancem em 
todo o reino as sisas gerais, alargando ao todo do território as sisas que ao nível concelhio se cobravam, e de maneira 
irregular apenas, sobre o comércio de mercadorias. Autorizadas por um ano apenas, as sisas gerais logo degeneram em 
imposto permanente, o primeiro imposto geral e permanente da nossa história, cobrado com fundamento no bem 
comum da nação, assinalando-se com isto o nascimento do estado Fiscal português.”.

6 Ferreira (1989, p. 5), refere ainda que “(…) primeiro um imposto igual para todos, que se revelava assim degressivo 
em relação à riqueza ou rendimento de cada um – quem mais tinha menos pagava, percentualmente. Passou-se, a 
certa altura, a considerar que quem mais possuía, ou mais rendimentos auferia, mais imposto (proporcional) deveria 
pagar”.

7 Cfr. Vasques (2012, p. 11), “O dever de pagar impostos constitui, por isso uma das marcas distintivas mais fundas 
da moderna vida em sociedade, exprimindo o mais grave e controverso ato ablativo praticado pelo poder público 
sobre o património particular”.
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num só documento tornou-se, de acordo com Barbot (1990, p. 19) “um dos aspetos inovadores da 
reforma fiscal de 1989”. No âmbito dessa reforma, surge o Estatuto dos Benefícios Fiscais, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, no seguimento da aprovação dos códigos do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas (IRC), da Contribuição Autárquica e do Imposto sobre Sucessões e Doações. 

Esta compilação não evitou a manutenção e proliferação de benefícios fiscais constantes de 
diplomas extravagantes, que tanto assumem a forma dos antigos privilégios fiscais, que têm vindo 
a reclamar a sua inclusão nos Códigos (Martins, 2006).

No entanto, a esta reforma fiscal seguiu-se uma verdadeira contrarreforma fiscal dado que de-
pois da limpeza de que foram alvo em 1988, com vista à aprovação do EBF, os benefícios fiscais 
voltaram a germinar como cogumelos no outono ao sabor dos mais diversificados e, por vezes, 
subtis lobbies. Em virtude da proliferação de regimes de favor, concretizados sobretudo em be-
nefícios fiscais e do défice de execução das leis fiscais, podemos dizer que é atualmente, visível a 
existência entre nós de um verdadeiro “apartheid” fiscal (Nabais, 2015).

Como resultado, o nosso sistema fiscal é hoje uma complexa “manta de retalhos”. Isto suscita a 
questão de saber se existem regras para distinguir os casos nos quais as medidas fiscais são as mais 
apropriadas ou as mais eficazes para atingir determinados objetivos e os casos nos quais é conve-
niente utilizar, de preferência, medidas não fiscais.

Contudo, importa referir que os benefícios fiscais são justificados como políticas para enco-
rajar certo tipo de comportamento considerado desejável ou certas atividades, sejam elas a favor 
de certo setor, região ou de caráter ambiental. Historicamente, o sistema fiscal tem sido utilizado 
para favorecer a realização de outros objetivos que não somente os financeiros, de obtenção de 
receitas. E na verdade, um sistema de incentivos ao investimento, bem projetado, pode ser uma das 
ferramentas mais valiosas da política económica.

Este trabalho pretende representar um contributo importante para o conhecimento dos be-
nefícios fiscais ao investimento em Portugal, na medida em que tem como objetivo analisar, numa 
perspetiva crítica, o papel e o impacto destes benefícios fiscais em Portugal. Conforme salienta-
mos supra, os benefícios fiscais podem representar um importante papel na economia, no sentido 
de favorecer certos comportamentos com vista ao investimento, à internacionalização, à capita-
lização, mas podem também constituir uma desigualdade ao favorecerem determinados contri-
buintes em detrimento de outros. Nesse sentido, é importante o estudo dos benefícios fiscais em 
geral, e em particular os benefícios fiscais ao investimento, particularmente na ótica da despesa 
fiscal, ou seja, da receita que deixa de ser arrecadada. Não existindo muitos trabalhos publicados 
que façam esta reflexão, consideramos que este trabalho dá um contributo no sentido de colmatar 
lacunas ao nível da investigação que faça uma reflexão sobre o peso da despesa fiscal dos benefícios 
fiscais ao investimento e Portugal. Note-se que recentemente o Governo português apresentou 
o relatório do Grupo de Trabalho para o Estudos dos Benefícios Fiscais sendo um dos objetivos 
deste Grupo proceder a uma avaliação individual dos benefícios fiscais em vigor tendo em conta 
os critérios que presidiram à sua criação. Neste relatório, entre outras conclusões, realça-se a neces-
sidade de serem definidos princípios orientadores associados aos benefícios fiscais “[o]s princípios 
orientadores são simples: transparência na criação de novos benefícios, monitorização eficaz da sua 
aplicação e avaliação rigorosa de acordo com o princípio da proporcionalidade”8. Consideramos, pois, 
que o tema em estudo é de grande importância e atualidade. 

8 “Os Benefícios Fiscais em Portugal: conceitos, metodologia e prática”, Grupo de Trabalho para o Estudo dos Bene-
fícios Fiscais (criado especificamente para o efeito, de acordo com o Despacho n.º 4222/2018, de 26 de abril, do 
Gabinete do Ministro das Finanças), Maio de 2019, acedido em https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/
ficheiro.aspx?v=1448be63-5771-4fe2-96bb-489648338726, p. 169.
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2. BENEFÍCIOS FISCAIS AO INVESTIMENTO: BREVE REVISÃO DA 
LITERATURA

Nos diversos estudos sobre cumprimento fiscal, muitos fatores têm sido considerados impor-
tantes, tal como o nível de rendimento, as taxas de imposto, as multas fiscais, as probabilidades de 
auditoria fiscal e, obviamente, os benefícios fiscais.

É certo que alguns autores têm identificado os benefícios fiscais como indutores de complexi-
dade fiscal, e que o abuso de benefícios fiscais, de regulamentação e os regimes de exceção consti-
tuem incentivo à descoberta de novas vias de evasão fiscal, pelo que é consensual a necessidade da 
sua redução, como medida justificável em política fiscal, de forma a travar a fraude e evasão fiscal, 
bem como o desenvolvimento de metodologias para avaliar a sua eficácia (Mayburov & Ivanov, 
2014 appud Rumina et al., 2015)9.

No entanto, não pode ser esquecido que para além da exigência do dever de pagar impostos, 
um sistema tributário não pode existir apenas para aumentar a receita fiscal, mas também para 
servir aos objetivos de políticas públicas ( James & Edwards, 2008), e os benefícios fiscais podem 
aumentar a probabilidade de os contribuintes cumprirem voluntariamente.

Nesse sentido, para Graham (2007), o papel dos benefícios fiscais na competitividade fiscal é, 
pois, inegável, já que os incentivos fiscais são uma medida de competitividade e um fator impor-
tante na decisão relacionada com a escolha do local de investimento.

Também Zee, Stotsky e Ley (2002) consideram que os incentivos fiscais são uma característica 
proeminente de muitos códigos tributários dos países desenvolvidos e, sobretudo, uma ferramenta 
evidente e flexível para atração de investimento. De facto, os próprios benefícios fiscais são jus-
tificáveis em política fiscal. Dessa forma, além de promoverem a competitividade das empresas 
nacionais, a motivação mais importante para a concessão de benefícios fiscais reside no facto de 
estimularem o investimento em geral e, particularmente, o investimento direto estrangeiro (IDE). 
Não deve, evidentemente por isso, ser esquecido o papel da concorrência fiscal, desempenhada 
particularmente na transformação do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas. Nesse 
sentido, os autores consideram que há algumas formas de incentivos que são preferidas em relação 
a outras. Como regra, os incentivos fiscais que proporcionam uma recuperação mais rápida dos 
custos de investimento, por exemplo, os créditos fiscais, são mais económicos do que aqueles que 
envolvem a redução das taxas de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas.

A Tabela 1 apresenta outros estudos que justificam a importância de incentivos e benefícios 
fiscais nos sistemas fiscais.

Assim, focado principalmente na redução da taxa de tributação das empresas e com o objeti-
vo de intensificar o apoio ao investimento, promovendo o crescimento sustentável, a criação de 
empregos e contribuindo para o fortalecimento da estrutura de capital, seguindo as tendências 
internacionais e a reforma do Código do IRC10, o Governo Português propôs em 2014 a promo-
ção de uma revisão abrangente dos esquemas de benefícios para o investimento (e a capitalização).

Neste contexto, o Governo português considerou a revisão urgente do Código Fiscal do Inves-
timento em Portugal e os seus objetivos foram especificamente a adaptação ao novo quadro legis-
lativo europeu para os auxílios estatais para o período 2014-2020 e fortalecer os vários benefícios 
fiscais ao investimento.

9 Aliás, em Portugal, em 2019, foi publicado o Estudo sobre os Benefícios Fiscais, já anteriormente referidos, cujo 
objetivo foi a realização de uma análise aprofundada sobre os Benefícios Fiscais em vigor em Portugal, que permitisse 
a sua sistematização e a sua avaliação individual, tendo em conta os objetivos subjacentes à sua criação.

10 Pela Lei nº 2/2014, de 16 de janeiro.
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3. OS BENEFÍCIOS FISCAIS ENQUANTO DESPESA FISCAL

Os benefícios fiscais integram-se nas chamadas “despesas fiscais”, representando um dispêndio 
concedido pelo Estado, através da redução do imposto a pagar, o que se traduz numa verdadeira 
despesa pública feita através do sistema fiscal.

Gomes (1991) define gastos ou despesas fiscais como as perdas de ingressos fiscais decorrentes 
da existência de benefícios fiscais excecionais, relativos a situações sujeitas a tributação, e que equi-
valem a subsídios diretos em dinheiro.

Para Martins (2006), economicamente a despesa fiscal corresponde a um sacrifício, ao dispên-
dio de recursos que ab initio pertenceriam ao Estado, mas que em resultado de opções extrafiscais 
são retidos pelos contribuintes, que passam, assim, a participar dos compromissos públicos, ou 
seja, corresponde a um dispêndio virtual de recursos originariamente pertencentes ao Estado. Ju-
ridicamente para o autor a despesa fiscal corresponde ao enunciado, estimativo ou limitativo, das 
situações de renúncia de receitas tributárias, que seriam arrecadadas pelo Estado em função do 
conteúdo do núcleo essencial da tributação estabelecido. A mencionada renúncia está na base de 
um incentivo concedido aos contribuintes, pessoas singulares e coletivas.

Para Pereira (2011), pela sua natureza substantiva, as despesas fiscais devem ser contabilizadas 
e objeto dos mesmos controlos que as despesas diretas e que as receitas, razão pela qual se tem 
vindo a observar a crescente preocupação de vários países em elaborar orçamentos de despesas 
fiscais. É que tratando-se de receitas que deixam de ser arrecadadas, assentes em vantagens fiscais 
concedidas aos contribuintes com fundamentos extrafiscais, esta orçamentação deverá permitir, 

Tabela 1 – Incentivos e Benefícios Fiscais nos Sistemas Fiscais

Estudos País/Organização Principais Conclusões

Slemrod (1990) Estados Unidos  A legislação fiscal tem um grande impacto na atratividade do
 da América (EUA) investimento, especialmente em relação ao IDE, reconhecido 
  como um fator importante no desenvolvimento económico 
  dos países. Nesse sentido, muitos governos promoveram os 
  seus países como locais de investimento e adotaram mecanis-
  mos para atrair investimentos diretos estrangeiros, especial-
  mente incentivos fiscais ao investimento.

UNCTAD/ITE/ Organização das Para países que oferecem aos investidores a mesma estrutura
/IPC (2000) Nações Unidas (ONU) fiscal, os incentivos fiscais podem fazer a diferença. Portanto,
  promover a competitividade das empresas nacionais, estimu-
  lar o investimento em geral para atrair investimentos estran-
  geiros diretos, é a motivação mais importante para a conces-
  são de benefícios fiscais.

Sanches (2010) Portugal Os benefícios fiscais são medidas excecionais impostas para a
   proteção de interesses públicos fiscais extra relevantes, supe-
  riores ao próprio imposto. A lei fiscal está sempre cheia de vá-
  rias pequenas exceções, regimes especiais, benefícios fiscais
   que quase sempre escapam à perceção da maioria dos contri-
  buintes. Muitas vezes isso acontece por falta de divulgação.

Alexander &  EUA Este é o tempo ideal para as empresas procurarem incentivos 
Organ (2015)  fiscais.

Swank (2016) EUA Existe, de facto, uma competição por investimentos e um jogo 
  competitivo de impostos.

Fonte: Elaboração própria
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por um lado, estabelecer uma previsão anual do custo dos benefícios fiscais concedidos, por outro, 
avaliar com rigor e sentido crítico os benefícios fiscais concedidos, pelo confronto entre a despesa 
fiscal envolvida e os resultados (extrafiscais) que se pretende alcançar com tais desagravamentos.

No nosso ordenamento jurídico, a CRP no seu art. 106º, n.º 3, al. g), estabelece a obrigato-
riedade de a proposta do Orçamento do Estado ser acompanhada de relatórios sobre benefícios 
fiscais e a estimativa de receita cessante. Por sua vez, a Lei de Enquadramento Orçamental11, prevê 
no seu art. 15º, que as receitas orçamentais a incluir no orçamento são inscritas depois de abatidas 
as receitas cessantes em virtude de benefícios tributários, O art. 37º, n.º 3, al. j) da mesma Lei, 
prevê que o Orçamento é acompanhado pelos seguintes elementos informativos, nomeadamen-
te: Benefícios tributários, estimativas de receitas cessantes, sua justificação económica e social e, bem 
assim, a identificação de medidas destinadas à cobertura da receita cessante que resulte da criação.

A Lei Geral Tributária, no art. 14º, n.º 3, prevê que “a criação de benefícios fiscais depende da 
clara definição dos seus objetivos e da prévia quantificação da despesa fiscal”, daí que o Governo tenha 
de fundamentar a criação dos benefícios fiscais e os seus objetivos. 

Aliás, não se concebe um benefício fiscal que não seja um meio de atingir um fim assumido de 
valor hierarquicamente superior ao da igualdade de todos os contribuintes (Freitas Pereira, 2016).

Não podemos esquecer, seguindo Gomes (1991), que os benefícios fiscais sendo excecionais e 
tendo finalidade extrafiscal derrogam os princípios da generalidade, da igualdade e da capacidade 
contributiva, ou, se quisermos, afrontam em certa medida a justiça fiscal, e a respetiva legitimi-
dade dependerá, como vimos, da sua utilização estrita, ao serviço de interesses públicos consti-
tucionalmente relevantes que se configuram superiores aos interesses prosseguidos pela própria 
tributação-regra que impedem.

Analisemos, pois, a evolução da despesa fiscal em Portugal.

Tabela 2 – Despesa Fiscal

Imposto Despesa fiscal em valor absoluto VH
 (em milhões de euros) (%)
 2016 2017 2018(a) 2019(b) 2017/2016 2018(e)/2017 2019(p)/2018(e)

Impostos sobre  1 631,8 1 976,1 2 113,2 2 160,9 21,1 6,9 2,3
o rendimento 

Impostos sobre  7 905,2 9 439,8 9 329,0 9 596,4 19,4 -1,2 2,9
a produção 
e importações

Despesa fiscal 9 537,0 11 415,9 11 442,2 11 757,3 19,7 0,2 2,8

(e) – estimativa; (p) – previsão
Fonte: Adaptado de RELATÓRIO OE2019 (Ministério das Finanças): Direção Geral do Orçamento ht-
tps://www.dgo.pt/

Como se pode analisar da tabela 2, estima-se que, entre 2016 e 2019, a despesa fiscal do Estado 
aumente 2.220 milhões de euros, representando um acréscimo de 23,3%.

Na tabela seguinte analisaremos a despesa fiscal do Estado em sede de IRC face à execução de 
IRC.

11 Aprovado pela Lei n.º 15/2015, de 11 de setembro.
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Tabela 3 – Despesa fiscal de IRC – Portugal (2010-2018) – EUR

Ano 2010 2012 2014 2016 2018

Receita de IRC  4.591.600.000,00 4.280.529.545,40 4.519.129.140,40 5.228.314.674,86 6.339.183.453,11
(execução 
acumulada)
 

Despesa fiscal  1.370.396.345,16 887.941.488,95 1.027.762.678,23 831.179.804,04 910.566.246,15
(IRC)

Despesa fiscal  29,8% 20,7% 22,7% 15,9% 14,4%
(IRC)/Receita 
de IRC (execução 
acumulada) (%) 

Fonte: Adaptado AT/Minis. Finanças: http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/dgci/divulgacao/estatisti-
cas/; Direção Geral do Orçamento https://www.dgo.pt/execucaoorcamental/

É possível observar na tabela 3 que a despesa fiscal do Estado em IRC após o ano 2014 atingiu 
um valor superior a 1.000 milhões de euros, ficando ainda longe dos valores do ano 2010. Eviden-
temente que tal se deve, principalmente, à publicação do novo Código Fiscal do Investimento, à 
concessão de benefícios fiscais ao investimento às empresas, concedidos na tentativa de incentivar 
o investimento e a consequente criação de postos de trabalho de forma a ultrapassar a grave crise 
económica e financeira, após o ano 2013. Veja-se que após o ano 2016 existiu uma quebra na des-
pesa fiscal de IRC, passando a despesa de 22,7% para 15,9% da receita de IRC, mas paralelamente, 
a execução da receita de IRC aumentou para mais de 5.200 milhões de euros (valor superior aos 
4.519 milhões do ano 2014), atingindo um valor superior a 6.300 milhões de euros em 2018 (ano 
em que a despesa fiscal de IRC aumentou para 910 milhões de euros).

4. BENEFÍCIOS FISCAIS AO INVESTIMENTO EM PORTUGAL

Por definição, um benefício fiscal envolve uma vantagem ou simplesmente um corte de im-
postos no sistema normal. Pode assumir a forma de isenção, redução de taxas, deduções à matéria 
coletável e à coleta, depreciação e amortizações e outras medidas fiscais dessa natureza, atendendo 
ao disposto no art.º 2.º do EBF, que reforça que os benefícios fiscais são considerados medidas 
excecionais impostas para a proteção de interesses públicos fiscais extra relevantes, superiores ao 
próprio imposto.

A lei tributária concede excecionalmente certos benefícios fiscais aos contribuintes para que 
não fiquem sujeitos à obrigação de tributação, embora sobre eles pendam suposições verdadeiras 
que afetam a aparência da obrigação tributária12. Na verdade, para Sanches (2010) os benefícios 
fiscais são, pois, exceções que estilhaçam a lógica interna do sistema e os princípios de oneração, 
tratando-se de um conjunto de “contra normas” (normas excecionais) que o contribuinte normal 
percebe mal, mas que lhe transmitem a noção (exata) de que as leis fiscais são injustas.

Como analisámos anteriormente, embora o abuso de benefícios fiscais, regulamentos e re-
gimes de exceção sejam, em princípio, fonte de complexidade e constituam frequentemente um 
incentivo para descobrir novas maneiras de evasão fiscal, os próprios benefícios são justificados 
como políticas para incentivar certos tipos de comportamento ou atividades mais desejáveis, no-
meadamente o investimento.

12 De acordo com Sousa (2013), não podemos confundir isenção com não sujeição, uma vez que a isenção significa 
que se está “sob” a incidência do imposto, mas que o contribuinte não tem obrigação de pagá-lo (está isento), por 
via do benefício fiscal.
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Por esse motivo, desde muito cedo, Portugal considerou no seu sistema fiscal incentivos fiscais, 

especificamente benefícios fiscais ao investimento, que se traduziam genericamente em deduções 
na coleta de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas. E tal sempre foi visto com grande 
expectativa, e atualmente com uma força maior. Façamos, pois, uma breve análise sobre a evolução 
desses benefícios.

Em 1972, pela Lei nº 3/72, de 22 de maio, foram estabelecidos objetivos da política industrial 
e já havia uma preocupação com a promoção industrial, com base na criação de benefícios, que se 
refletiam na alocação de incentivos fiscais para instalação, expansão, reorganização ou conversão 
de unidades industriais, entre outras. Em particular, foi permitida uma dedução total ou parcial 
do valor dos investimentos (em equipamentos de capital que resultaram em novos processos de 
fabricação, redução de custos ou melhoria da qualidade dos produtos manufaturados) na base 
tributável da Contribuição Industrial nos três anos seguintes ao investimento.

Ao longo do tempo, foram publicados vários benefícios fiscais, por exemplo, pelo Decreto-Lei 
nº 132/8613, cujo foco era o facto de que um sistema de incentivos ao investimento, bem projetado, 
poderia ser uma das ferramentas mais valiosas da política económica. Foi enfatizado, acima de tudo, 
a integração de diversos incentivos fiscais e financeiros no mesmo sistema, para aumentar a sua força.

Por esse motivo, em 1986, com o Decreto-Lei nº 197-C/86, de 18 de julho14, surgiu um incen-
tivo completamente novo, que concedia um “desconto às empresas”, para abater à Contribuição 
Industrial (imposto que tributava o rendimento das pessoas coletivas antes de 1989), igual a uma 
certa percentagem do investimento feito pelas empresas. Por outras palavras, um crédito fiscal 
abatido ao imposto que as empresas teriam de pagar, o chamado crédito fiscal por investimento. 
Já existia na época, como declarado no preâmbulo do referido diploma, um aviso para a criação de 
um sistema de incentivos para escapar às características de sistemas de incentivos “mais sofistica-
dos”, que não eram considerados os melhores.

O crédito fiscal por investimento permitiu, então, que as empresas calculassem os incentivos 
fiscais, simplesmente usando um modelo de declaração de autoavaliação da Contribuição Indus-
trial e adicionando-lhe uma declaração especial para justificar os bens objeto do investimento, 
justificando a exigência de afetação e indispensabilidade e mostrando que foi correto o recurso ao 
crédito fiscal por investimento, apenas para respeitar, em particular, a sua aplicação em anos suces-
sivos - o crédito fiscal por investimento poderia ser distribuído por cinco anos. Não havia, portan-
to, espaço para estudos administrativos de entrelaçamento ou estimativas precisas. O crédito fiscal 
por investimento como incentivo fiscal foi considerado, portanto, fácil e simples. O crédito fiscal 
por investimento era tão forte que, em 1987, com a publicação do Decreto-Lei nº 161/87, de 6 de 
abril, a sua importância foi reforçada e o crédito fiscal chegou a dobrar.

Mesmo com a publicação do Código do IRC, em 1988, pelo Decreto-Lei nº 442-B/88, de 30 
de novembro15 e do Estatuto dos Benefícios Fiscais, pelo Decreto-Lei nº 215/89, de 1 de julho, 
em 1989, o crédito fiscal por investimento foi mantido por mais cinco anos, desde que os investi-
mentos fossem concluídos até o final de 1989.

Em 1997 constatou-se que a participação das empresas portuguesas no esforço mundial de In-
vestigação e Desenvolvimento Científico (I&D) era muito baixa, pelo que era urgente que fossem 
encontradas medidas para apoiar e incentivar essa atividade. Portugal criou então um crédito fiscal 
para investimento em I&D, pelo Decreto-Lei nº 292/97, de 22 de outubro, que era permitido 
deduzir à coleta de IRC até ao terceiro exercício seguinte ao da concretização do investimento.

No que diz respeito a esta temática, no Direito Fiscal português ocorreram outras mudanças, 
republicações e revogações, e houve muitas novas publicações até 2014, ano em que o novo16 
Código Fiscal do Investimento (CFI) foi publicado, pelo Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de 
outubro.
13 Revoga o Decreto-Lei nº 194/80, corrigindo e aprimorando o Sistema Integrado de Incentivos a Investimentos 

(SIII).
14 Revogou a Lei nº 3/72 e revogou parcialmente o Decreto-Lei nº 132/86, mantendo ainda em vigor alguns de seus 

artigos
15 Que entrou em vigor em 1 de janeiro de 1989.
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O CFI estabelece: a) Benefícios fiscais contratuais ao investimento produtivo (BCIP); b) Re-

gime fiscal de apoio ao investimento (RFAI); c) Sistema de incentivos fiscais em investigação e de-
senvolvimento empresarial (SIFIDE II) e d) Dedução por lucros retidos e reinvestidos (DLRR).
Todos estes incentivos fiscais para investimento se traduzem em deduções à coleta de IRC.

Abordamos brevemente cada um desses benefícios, que serão o foco do nosso trabalho. Consi-
derando a extensão que é permitida ao presente trabalho, serão apresentados os aspetos essenciais 
de cada benefício fiscal ao investimento, não podendo ser feita uma apresentação exaustiva. Por 
outro lado, embora consideremos a relevância da apresentação de exemplos práticos, a dimensão 
do artigo não nos permite complementar a nossa abordagem com essa exemplificação que apenas 
seria útil e adequada se pudessem ser apresentados vários exemplos de aplicação dos diferentes 
benefícios e considerando as diferentes variáveis que podem influenciar a sua aplicação a casos 
concretos. Como veremos, dada sua grande importância, apresentam uma mudança substancial 
em relação à legislação anterior, em particular no que se refere à percentagem de crédito fiscal bem 
como ao tempo em que é possível acumular a dedução fiscal.

4.1. Benefícios fiscais contratuais ao investimento produtivo (BCIP)

Este benefício encontra-se enquadrado nos artigos 2.º a 21.º do CFI. No regime dos BCIP, os 
benefícios fiscais podem ser concedidos contratualmente (mediante candidatura) aos Projetos de 
Investimento, de pelo menos 3 milhões de Euros.

Os setores de atividade elegíveis encontram-se previstos no art.º 2.º, n.º 2 do CFI e os respe-
tivos códigos de atividade económica (CAE) foram aprovados pela Portaria n.º 282/2014, de 30 
de dezembro17.

Os Projetos de Investimento devem demonstrar que possuem viabilidade técnica, económica 
e financeira, propiciam a criação ou manutenção de empregos e preenchem pelo menos uma das 
seguintes condições: serem considerados relevantes para o desenvolvimento estratégico da econo-
mia portuguesa ou serem relevantes para a redução das assimetrias regionais ou contribuírem para 
impulsionar a inovação tecnológica e a pesquisa científica nacional para melhorar o meio ambien-
te ou melhorarem a competitividade e a eficiência da produção. Entre outros, a cada Projeto de 
Investimento pode ser concedido um benefício fiscal, que resulta num crédito fiscal, determinado 
com base na aplicação de uma percentagem entre 10% e 25% das aplicações relevantes do inves-
timento18.

16 Ao contrário do “Antigo” Código Fiscal ao Investimento, publicado pelo Decreto-Lei nº 249/2009, de 23 de 
setembro, republicado pelo Decreto-Lei nº 82/2013, de 17 de julho, e alterado pela Lei nº 83-C/2013, de 31 de 
dezembro, que procedeu, especialmente ao regulamento dos benefícios fiscais contratuais e dos benefícios fiscais à 
internacionalização.

17 Trata-se dos seguintes setores/CAE: e são os seguintes: indústrias extrativas - divisões 05 a 09; indústrias transforma-
doras - divisões 10 a 33; alojamento - divisão 55; restauração e similares - divisão 56; atividades de edição - divisão 
58; atividades cinematográficas, de vídeo e de produção de programas de televisão - grupo 591; consultoria e pro-
gramação informática e atividades relacionadas - divisão 62; atividades de processamento de dados, domiciliação de 
informação e atividades relacionadas e portais Web - grupo 631; atividades de investigação científica e de desenvol-
vimento - divisão 72; atividades com interesse para o turismo - subclasses 77210, 90040, 91041, 91042, 93110, 
93210, 93292, 93293 e 96040; atividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas - classes 
82110 e 82910.

18 As aplicações relevantes estão previstas no art.º 11.º do CFI, considerando-se as seguintes: a) ativos fixos tangíveis 
afetos à realização do projeto (com exceção de terrenos que não se incluam em projetos do setor da indústria ex-
trativa, destinados à exploração de concessões minerais, águas de mesa e medicinais, pedreiras, barreiras e areeiros; 
edifícios e outras construções não diretamente ligados ao processo produtivo ou às atividades administrativas essen-
ciais; viaturas ligeiras ou mistas; outro material de transporte no valor que ultrapasse 20% do total das aplicações 
relevantes; mobiliário e artigos de conforto ou decoração, salvo equipamento hoteleiro afeto a exploração turística; 
equipamentos sociais; outros bens de investimento que não sejam afetos à exploração da empresa, salvo equipamen-
tos produtivos destinados à utilização, para fins económicos, dos resíduos resultantes do processo de transformação 
produtiva ou de consumo em Portugal, desde que de reconhecido interesse industrial e ambiental); b) ativos intan-
gíveis, constituídos por despesas com transferência de tecnologia, nomeadamente através da aquisição de direitos de 
patentes, licenças, «know-how» ou conhecimentos técnicos não protegidos por patente.
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Mais ainda, e tal como define o artigo 13.º do CFI, os benefícios fiscais contratuais relati-

vos às aplicações relevantes do projeto discriminadas no respetivo contrato não são cumuláveis, 
com quaisquer outros benefícios fiscais da mesma natureza relativamente às mesmas aplicações 
relevantes, incluindo os benefícios fiscais de natureza não contratual, previstos neste ou noutros 
diplomas legais19. Os benefícios fiscais relativos ao BCIP devem ainda respeitar os limites máxi-
mos aplicáveis aos auxílios com finalidade regional em vigor na região na qual o investimento seja 
efetuado, nos termos do artigo 43.º do CFI.

A dedução à coleta do IRC tem algumas limitações. No caso de novas empresas, a dedução 
anual pode corresponder à coleta total do IRC calculada para cada período fiscal. No caso de 
Projetos de empresas existentes, a dedução anual máxima não pode exceder o valor maior de entre 
25% do benefício fiscal total concedido ou 50% da coleta de IRC calculada para cada período 
fiscal.

De acordo com o BCIP, quando a dedução não puder ser abatida totalmente, os benefícios 
fiscais podem ser reportados por até 10 anos a partir da conclusão do Projeto de Investimento. As 
empresas também devem manter o investimento durante pelo menos 3 anos (no caso de micro, 
pequenas e médias empresas certificadas) a 5 anos (grandes empresas), a partir da data de conclu-
são do Projeto de Investimento.

4.2. Regime fiscal de apoio ao investimento (RFAI)

O RFAI é um benefício fiscal de aplicação automática, com limite regional (seguindo as mes-
mas regras que o BCIP, no que se refere à exclusividade dos benefícios)20, que se encontra enqua-
drado nos artigos 22.º a 26.º do CFI. As empresas não precisam de um reconhecimento prévio 
relacionado com um Projeto de Investimento, nem uma autorização da Autoridade Tributária 
ou de outras entidades. No entanto, apenas as entidades com códigos de atividade definidos le-
galmente pelo governo e com outros requisitos de qualificação legal podem tirar proveito deste 
benefício fiscal21.

O RFAI consiste na concessão de um crédito fiscal, no caso de investimentos em regiões ele-
gíveis, de 25% das aplicações relevantes22, para investimentos até 15.000.000 euros ou 10% das 
aplicações relevantes para a parte do investimento que exceda a quantia de 15.000.000 euros.

A dedução à coleta de IRC tem algumas limitações: no caso de investimentos realizados no 
período de tributação em que se inicia a atividade e nos dois períodos de tributação seguintes, 
exceto quando a empresa resultar de cisão, a dedução pode ir até ao limite da coleta total de IRC 
determinada em cada um desses períodos de tributação; nos outros casos, pode ir até ao limite de 
50% da coleta de IRC, determinada em cada período. 

19 Por exemplo, se existir um apoio financeiro atribuído a um sujeito passivo no âmbito do Portugal 2020, apenas o 
montante máximo que (eventualmente) não irá ser reembolsável deve ser considerado no cálculo do referido limite 
máximo, a par dos benefícios fiscais que o sujeito passivo pretende usufruir. Ver mais em: Informação vinculativa 
Processo 2016 000717, com Despacho concordante da Diretora-Geral, de 2017-07-04

20 Idem
21 O RFAI é aplicável aos sujeitos passivos de IRC que exerçam uma atividade nos setores especificamente previstos no 

n.º 2 do art.º 2.º do CFI (ou seja, os mesmos que estão definidos para os BCIP – art. 2.º, n.º 2 do CFI e Portaria 
n.º 282/2014, de 30 de dezembro), com exceção das atividades excluídas do âmbito sectorial de aplicação das orien-
tações relativas aos auxílios com finalidade regional para o período 2014-2020 (OAR) e do Regulamento Geral de 
Isenção por Categoria (RGIC).

22 Consideram-se aplicações relevantes no âmbito do RFAI, nos termos do art. 22.º, n.º 2 do CFI, os investimentos 
nos seguintes ativos, desde que afetos à exploração da empresa: a) ativos fixos tangíveis, adquiridos em estado de 
novo (com exceção de terrenos, salvo no caso de se destinarem à exploração de concessões mineiras, águas minerais 
naturais e de nascente, pedreiras, barreiros e areeiros em investimentos na indústria extrativa; construção, aquisição, 
reparação e ampliação de quaisquer edifícios, salvo se forem instalações fabris ou afetos a atividades turísticas, de 
produção de audiovisual ou administrativas; viaturas ligeiras de passageiros ou mistas; mobiliário e artigos de con-
forto ou decoração, salvo equipamento hoteleiro afeto a exploração turística; equipamentos sociais; outros bens de 
investimento que não estejam afetos à exploração da empresa); b) ativos intangíveis, constituídos por despesas com 
transferência de tecnologia, nomeadamente através da aquisição de direitos de patentes, licenças, «know-how» ou 
conhecimentos técnicos não protegidos por patente.
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Como o BCIP, os benefícios fiscais no âmbito do RFAI podem ser concedidos por até 10 

anos, quando a dedução não puder ser feita na totalidade. As empresas são obrigadas a manter o 
investimento por pelo menos 3 anos (micro, pequenas e médias empresas certificadas) a 5 anos 
(grandes empresas).

4.3. Dedução por lucros retidos e reinvestidos (DLRR)

A DLRR é um sistema de incentivos fiscais para investimentos a favor de micro, pequenas e 
médias empresas cujo enquadramento resulta dos artigos 27.º a 34.º do CFI. As empresas podem 
deduzir à coleta de IRC até 10% dos lucros acumulados que são reinvestidos em aplicações conside-
radas relevantes23. A dedução com a DLRR é feita até ao limite de 25% da coleta de IRC (no caso 
das micro, pequenas e médias empresas certificadas, até à concorrência de 50% da coleta do IRC.)

O investimento deve ocorrer no período de três anos a partir do final do período correspon-
dente ao apuramento do IRC e as empresas devem mantê-lo por um período mínimo de 5 anos 
e proceder à constituição, no balanço patrimonial, de uma reserva especial, equivalente ao valor 
dos lucros retidos e reinvestidos. A DLRR é cumulativa com o RFAI ou o BCIP, desde que se 
cumpram os requisitos estabelecidos no CFI, nomeadamente no que se refere à não cumulação 
de benefícios relativamente às mesmas aplicações relevantes, sendo-lhe aplicável as mesmas regras 
do BCIP e do RFAI24. 

4.4. Sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento 
empresarial (SIFIDE II)

O SIFIDE II é um sistema de incentivos previsto nos artigos 35.º a 42.º do CFI. Por candidatura, 
o SIFIDE II permite deduzir à coleta de IRC e até ao limite da coleta total, um montante calculado 
com base no valor correspondente aos custos elegíveis em despesas de investigação e desenvolvimen-
to (I&D)25, numa dupla percentagem. Uma taxa base correspondente a 32,5% da despesa incorrida 
naquele período e uma taxa incremental de 50% do aumento da despesa nesse período em compara-
ção com a média aritmética simples dos dois anos anteriores, até 1,5 milhões de euros.

23 As aplicações relevantes para efeitos da DLRR estão definidas no art.º 30.º do CFI, considerando-se como tais os 
ativos fixos tangíveis, adquiridos em estado de novo, com exceção de: terrenos, salvo no caso de se destinarem à 
exploração de concessões mineiras, águas minerais naturais e de nascente, pedreiras, barreiros e areeiros em projetos 
de indústria extrativa; construção, aquisição, reparação e ampliação de quaisquer edifícios, salvo quando afetos a 
atividades produtivas ou administrativas; viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, salvo quando afetas à exploração 
de serviço público de transportes ou destinadas a serem alugadas no exercício da atividade normal do sujeito passivo, 
barcos de recreio e aeronaves de turismo; artigos de conforto ou decoração, salvo equipamento hoteleiro afeto a 
exploração turística; ativos afetos a atividades no âmbito de acordos de concessão ou de parceria público-privada 
celebrados com entidades do setor público.

24 Idem
25 Nos termos do n.º 1 do art.º 37.º do CFI, consideram-se dedutíveis as seguintes categorias de despesas, desde que 

se refiram a atividades de investigação e desenvolvimento: aquisições de ativos fixos tangíveis, à exceção de edifícios 
e terrenos, desde que criados ou adquiridos em estado novo e na proporção da sua afetação à realização de ativi-
dades de investigação e desenvolvimento; despesas com pessoal com habilitações literárias mínimas do nível 4 do 
Quadro Nacional de Qualificações, diretamente envolvido em tarefas de investigação e desenvolvimento; despesas 
com a participação de dirigentes e quadros na gestão de instituições de investigação e desenvolvimento; despesas de 
funcionamento, até ao máximo de 55% das despesas com o pessoal com habilitações literárias mínimas do nível 4 
do Quadro Nacional de Qualificações diretamente envolvido em tarefas de investigação e desenvolvimento contabi-
lizadas a título de remunerações, ordenados ou salários, respeitantes ao exercício; despesas relativas à contratação de 
atividades de investigação e desenvolvimento junto de entidades públicas ou beneficiárias do estatuto de utilidade 
pública ou de entidades cuja idoneidade em matéria de investigação e desenvolvimento seja reconhecida nos termos 
do artigo 37.º-A; participação no capital de instituições de investigação e desenvolvimento, no capital de fundos de 
investimento, públicos ou privados, que tenham como objeto o financiamento de empresas dedicadas sobretudo a 
investigação e desenvolvimento e que desenvolvam projetos reconhecidos nos termos do artigo 37.º-A; custos com 
registo e manutenção de patentes; despesas com a aquisição de patentes que sejam predominantemente destinadas 
à realização de atividades de investigação e desenvolvimento; despesas com auditorias à investigação e desenvolvi-
mento; despesas com ações de demonstração que decorram de projetos de investigação e desenvolvimento apoiados.



20
O SIFIDE II considera como ‘despesas de investigação’, aqueles gastos com aquisição de novos 

conhecimentos científicos ou técnicos e ‘despesas de desenvolvimento”, aqueles relacionados com 
a exploração dos resultados de investigação ou outros conhecimentos científicos ou técnicos, a fim 
de descobrir ou melhorar substancialmente matérias-primas, produtos, serviços ou processos de 
fabricação. As despesas que por falta de coleta de IRC não possam ser deduzidas no ano podem 
ser deduzidos até ao oitavo ano seguinte.

A Tabela 4 indica os dados sobre a evolução dos benefícios fiscais ao investimento em 
Portugal (2010-2018).

Tabela 4 - Benefícios fiscais ao investimento – Portugal (2010-2018) – EUR/%

Ano 2010 2012 2014 2016 2018

Benefícios  155.919.119,77 164.085.475,96 363.443.832,46 319.143.228,55 423.675.256,42
fiscais ao 
investimento 
(total)

BCIP 35.329.425,59 40.053.793,34 29.519.500,75 18.438.554,37 29.331.737,67

BCIP/ Benefícios  22.66% 24.41% 8.12% 5.78% 6.92%
fiscais ao 
investimento (%)

RFAI 37.495.149,31 34.457.698,19 118.713.446,22 133.314.079,41 165.433.565,64

RFAI/ Benefícios  24.05% 21.00% 32.66% 41.77% 39.05%
fiscais ao 
investimento (%)

DLRR 51.613,71 - 46.872.368,39 49.759.083,31 77.787.666,11

DLRR/ Benefícios  0.03% - 12.90% 15.59% 18.36%
fiscais ao 
investimento (%)

SIFIDE II 82.651.566,01 79.440.086,93 85.073.305,56 84.700.686,99 135.747.115,43

SIFIDE II/ 53.01% 48.41% 23.41% 26.54% 32.04%
Benefícios fiscais 
ao investimento (%)

Benefícios fiscais  99.75% 99.11% 77.09% 89.68% 96.37%
ao investimento 
(CFI) %

Fonte: Adaptado de: Síntese da Execução Orçamental: http://www.dgo.pt/execucaoorcamental; Portal das 
Finanças: http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/dgci/divulgacao/estatisticas/

É possível analisar na tabela 4 que as deduções com maior impacto são as associadas ao RFAI, 
que em 2014 já representavam mais de 118 milhões de euros (correspondendo a quase 33% do 
total dos benefícios fiscais ao investimento em Portugal), e em 2018 atingiram o valor de 165 
milhões de euros (mais de 39% do total dos benefícios fiscais ao investimento); e ao SIFIDE II, 
representando em 2014 mais de 85 milhões de euros (quase 24% do total dos benefícios fiscais ao 
investimento) e em 2018, mais de 135 milhões de euros (correspondendo a mais de 32% do total 
dos benefícios fiscais ao investimento em Portugal). Em relação ao BCIP, sofre uma redução após 
2012, cifrando-se acima dos 29 milhões de euros em 2018. O benefício fiscal que apresenta maior 
crescimento é a DLRR, que representa no total dos benefícios fiscais ao investimento, em 2014 
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um valor superior a 46 milhões de euros (quase 13% do total dos benefícios fiscais ao investimen-
to), e em 2018, quase que duplica o seu valor, para mais de 77 milhões de euros (correspondendo 
a mais de 18% do total dos benefícios fiscais ao investimento).

De referir ainda que, do total dos benefícios fiscais ao investimento, com exceção do ano 2014, 
ano em que a percentagem diminuiu consideravelmente, face aos anos anteriores, os benefícios 
fiscais em análise neste estudo foram sempre muito próximos de 100%, atingindo em 2018 a per-
centagem de 96.37% dos benefícios fiscais totais concedidos ao investimento.

Na tabela 5 apresentamos o peso dos benefícios fiscais ao investimento na receita fiscal de IRC.

Tabela 5 - Benefícios fiscais ao investimento e % da receita fiscal de IRC – Portugal (2010-2018) – EUR

Ano 2010 2012 2014 2016 2018

Receita de IRC  4.591.600.000,00 4.280.529.545,40 4.519.129.140,40 5.228.314.674,86 6.339.183.453,11
(execução 
acumulada)

Benefícios fiscais  3.40% 3.83% 8.04% 6.10% 6.68%
ao investimento/
/Receita de IRC 
(execução acumulada)
(%)

Fonte: Adaptado de: Síntese da Execução Orçamental: http://www.dgo.pt/execucaoorcamental; Portal das 
Finanças: http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/dgci/divulgacao/estatisticas/

Como se pode observar na tabela 5, destacamos sobretudo o facto de que os benefícios fiscais 
ao investimento têm vindo a crescer, representando em 2018 quase 7% da receita fiscal de IRC 
(face aos 3.4% em 2010).

Tabela 6- Benefícios fiscais ao investimento e peso na despesa fiscal de IRC – Portugal (2010-2018) – EUR

Ano 2010 2012 2014 2016 2018

Despesa fiscal 
(IRC) 1.370.396.345,16 887.941.488,95 1.027.762.678,23 831.179.804,04 910.566.246,15

BCIP/ Despesa  2.58% 4.51% 2.87% 2.22% 3.22%
fiscal (IRC) (%)

RFAI/Despesa fiscal  2.74% 3.88% 11.55% 16.04% 18.17%
(IRC) (%)

DLRR/ Despesa  0.004% - 4.56% 5.99% 8.54%
fiscal (IRC) (%)

SIFIDE/ Despesa  6.03% 8.95% 8.28% 10.19% 14.91%
fiscal (IRC) (%)

Benefícios fiscais  11.38% 18.48% 35.36% 38.40% 46.53%
ao investimento/
/Despesa fiscal
(IRC) (%)

Fonte: Adaptado de: Síntese da Execução Orçamental: http://www.dgo.pt/execucaoorcamental; Portal das 
Finanças: http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/dgci/divulgacao/estatisticas/

É possível observar na tabela 6, também no seguimento das tabelas anteriores, que as deduções 
em 2014 com maior impacto são as associadas ao RFAI, que representava mais de 11% da despesa 
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fiscal de IRC; e ao SIFIDE, que representavam mais de 8%. Em 2018, o RFAI passou a representar 
mais de 18% da despesa fiscal em IRC, seguido do SIFIDE, representando perto de 15%.

Destacamos sobretudo o facto de que desde 2014 os benefícios fiscais ao investimento têm 
vindo a crescer. Mais ainda, se considerarmos que o valor total das deduções à receita do IRC está 
associado a uma percentagem significativa de benefícios fiscais ao investimento (em 2018, mais de 
46%), percebemos claramente que o impacto destes benefícios é muito forte. Sobretudo, levando 
em consideração também o prazo mínimo para que as empresas mantenham os equipamentos e 
projetos em Portugal, refletir-se-ão, necessariamente no aumento do investimento em Portugal.

Para destacarmos ainda mais a importância destes benefícios fiscais, apresentamos de seguida 
o nº de entidades beneficiárias, no período de 2010 a 2018.

Tabela 7 - Benefícios fiscais ao investimento – Portugal (2010-2018) – nº de entidades beneficiárias

Ano 2010 2012 2014 2016 2018 2010-2018 (var)

BCIP 25 34 199 22 21 -4

RFAI 183 317 1.682 1.877 2.204 2.021

DLRR 4 - 3.912 4.111 6.136 6.132

SIFIDE II 446 638 781 835 974 528

Total de entidades 658 989 6.574 6.845 9.335 8.677

Fonte: Adaptado de: Portal das Finanças: http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/dgci/divulgacao/estatis-
ticas/ 

Da análise da tabela 7 é possível constatar que a variação de benefícios fiscais ao investimento é 
substancial, e que desde 2010 o número de entidades beneficiárias subiu de 658 para 9.335, o que 
representa um aumento de 8.677 entidades a usufruírem deste tipo de benefícios. Aumentaram 
consideravelmente o número de entidades beneficiárias da DLRR, bem como as do RFAI, que se 
cifraram, respetivamente, em 2018, em 6.136 e 2.204.

Reforçando essa leitura apresentamos de seguida a taxa de investimento em Portugal, no pe-
ríodo de 2010 a 2017.

Tabela 8 – Taxa de Investimento em Portugal (2010-2017) – empresas não financeiras (dimensão/%)

Ano 2010 2012 2014 2016 2017

PME 21.5% 13.7% 16.6% 19.6% 20.5%

Grandes empresas 21.7% 16.2% 17.3% 10.5% 19.5%

Total 21.6% 14.7% 16.9% 19.2% 20.1%

Fonte: Adaptado de: INE/Pordata (FFMS): http://www.pordata.pt/

Podemos constatar, da análise da tabela 8, que em 2017 foi possível atingir a taxa de investi-
mento de 20%, já muito próxima da percentagem de 2010 (quase 22%), após a queda que se acen-
tuou com a crise económica. Verifica-se, pois, que o nível de investimento tem vindo a subir em 
Portugal. E mais ainda junto das PME, que apresentam uma taxa próxima dos 21%, ligeiramente 
mais elevada que a das grandes empresas, que ainda assim, após a baixa na percentagem de quase 
11%, em 2016, ascendeu a quase 20% em 2017.

De igual modo, na tabela 8 é possível observar-se o investimento em I&D em Portugal.
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Tabela 9 – Investimento em I&D em Portugal (2010-2017)

Ano 2010 2012 2014 2016 2017

Investimento  1.266.296,10 1.153.332,20 1.035.966,20 1.156.466,10 1.303.484,0
das empresas 
em atividades 
de I&D
(milhares EUR)

Pessoal afeto  14.036,30 15.667,90 17.347,80 19.367,20 22.022,30
a I&D (empresas/
/equivalente a 
tempo integral)

Fonte: Adaptado de: DGEEC/MEd-MCTES /Pordata (FFMS): http://www.pordata.pt/

Em 2017 atingiram-se valores de investimento em I&D nunca antes observados em Portugal, 
sendo o investimento das empresas em I&D de mais de 1.300 milhões de euros, com a integração 
de pessoal afeto a I&D (equivalente a tempo integral) de mais de 22.000.

Aliás, analisando a tabela 10, é possível verificar também que aumentaram substancialmente o 
número de declarações de IRC sem valor nulo. 

Tabela 10 – Declarações IRC: Valores líquidos positivos (2010-2017) – % do total de declarações sem valor 
nulo

Ano 2010 2012 2014 2016 2017

total de  199.130 175.575 191.312 219.133 231.471
declarações 
de IRC sem 
valor nulo

% do total de  56.1% 48.6% 54.0% 58.8% 60.0%
declarações sem 
valor nulo

Fonte: Adaptado de: Portal das Finanças /Pordata (FFMS): http://www.pordata.pt/

Após o ano 2012, em que a percentagem de declarações sem valor se situava em cerca de 49%, 
verifica-se que em 2017, 231.471 das declarações de IRC apresentavam valores líquidos positivos 
(representando 60% do total de declarações), o que é revelador do crescimento económico.

Ainda assim, é importante evidenciar que, apesar de aparentemente os benefícios fiscais terem 
um impacto bastante elevado no crescimento económico empresarial português, os mesmos, no 
ano de 2018, atingindo um valor de quase de 424.000 milhões de euros, estão concentrados em 
apenas 9.335 empresas beneficiárias26.

Partindo do ano 2014 (ano em que entrou em vigor o CFI), e selecionando as primeiras três 
entidades com mais benefícios desde esse ano, analisámos o grupo de empresas beneficiárias, por 
tipo de benefício fiscal ao investimento, tal como consta das tabelas seguintes.

26 É importante referir que atualmente as PME representam 99,9% de todas as empresas portuguesas (que em 2017 totalizavam 
1.259.234, do total das 1.260.436 empresas), e que maioritariamente apresentam prejuízo fiscal, pelo que necessariamente 
não serão a maioria das empresas a usar destes benefícios fiscais, já que os mesmos operam por dedução à coleta de IRC. Fonte: 
https://www.pordata.pt/Portugal/Empresas



24
Tabela 11 – Benefícios Contratuais ao Investimento Produtivo (2014-2018) – EUR

Empresas beneficiárias 2014 2016 2018

 ALTRI SGPS S A 6.151.025 3.827.529,74 -

SOMINCOR - SOCIEDADE MINEIRA  4.449.426,32 1.930.617,45 7.663.789,77
NEVES CORVO S A

I M MINING SGPS S A 1.908.275,44 - -

CONTINENTAL MABOR - INDÚSTRIA  1.217.916,42 3.646.516,76 -
DE PNEUS S A

THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. - - 14.437.235,12

LUSO FINSA INDÚSTRIA E COMERCIO  - - 1.611.871,5
MADEIRAS S A

Fonte: Adaptado de Portal das Finanças: http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/dgci/divulgacao/estatis-
ticas/

Tabela 12 – Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (2014-2018) – EUR

Empresas beneficiárias 2014 2016 2018

EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 20.930.222,69 - -

SOMINCOR - SOCIEDADE MINEIRA 
NEVES CORVO S A  5.443.767,81 1.185.364,67 2.897.450,96

CONTINENTAL MABOR - INDÚSTRIA 
DE PNEUS S A  4.710.084,90 2.368.195,22 6.309.757,43

NOS, SGPS, S.A. 420.580,47 6.546.775,47 3.108.788,29

ROBERT BOSCH, S.A. 937.748,44  4.490.449,08 -

CORTICEIRA AMORIM SGPS SA 1.047.545,93  2.931.896,58 5.499.626,1

THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. - - 11.856.862,61

Fonte: Adaptado de Portal das Finanças: http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/dgci/divulgacao/estatis-
ticas/

Tabela 13 – Dedução por Lucros Retidos e Reinvestidos (2014-2018) – EUR

Empresas beneficiárias 2014 2016 2018

CENTRAUTO - COMPONENTES AUTO, LDA 330.371,27 363.444,74 -

J.O.M., LDA  326.161,00 - -

HIPERFRANGO - PRODUÇÃO AVICOLA LDA  281.690,86 - -

LUIS LEAL & FILHOS S A 135.000,00 321.382,21 160.000,00

DE PRADO PORTUGAL S A 234.23,32 311.497,27 349.329,30

MONTE SAO ROQUE EMPREENDIMENTOS  - 59.000,00 370.000,00
TURISTICOS LDA

GRAPES INTERNATIONAL INVESTMENT, LDA - - 325.000,00

Fonte: Adaptado de Portal das Finanças: http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/dgci/divulgacao/estatis-
ticas/
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Tabela 14 – Sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial (2014-2018) – 
EUR

Empresas beneficiárias 2014 2016 2018

HOVIONE - FARMACIÊNCIA S A 6.132.814,54 640.604,17 -

SIBS - SGPS, S.A. 3.282.277,95 826.091,55 838.656,24

VOLKSWAGEN AUTOEUROPA, LDA 3.191.614,95 323.858,35 1.143.404,83

CORTICEIRA AMORIM SGPS SA 1.678.490,67 2.832.111,2 4.637.894,14

CEREALIS - S G P S S A 389.996,13 1.733.431,31 398.255,51

TECNIMEDE SOCIEDADE TECNICO- 174.374,37 1.600.279,62 1.341.230,26
-MEDICINAL S A

NOS, SGPS, S.A. 1.252.938,48 393.862,94 7.087.774,04

THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. - - 6.885.516,42

Fonte: Adaptado de Portal das Finanças: http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/dgci/divulgacao/estatis-
ticas/

É possível verificar que existem muitas empresas que concentram de facto a maioria dos be-
nefícios fiscais, e que, ano após ano são as mesmas que têm condições para aceder aos mesmos.

Importa, pois, no seguimento de outros estudos, e atendendo, sobretudo, aos valores envolvi-
dos e ao tão número reduzido de entidades que beneficia destes incentivos fiscais ao investimento, 
continuar a avaliar a sua eficácia em estudos futuros.

5. CONCLUSÃO

No atual sistema Fiscal Português, o conceito de benefícios fiscais está previsto no n.º 1 do art. 
2º do EBF, sendo estas “medidas de carácter excecional instituídas para tutela de interesses públi-
cos extrafiscais relevantes que sejam superiores aos da própria tributação que impedem”. Define 
ainda este artigo no seu n.º 2, que considera benefícios fiscais “as isenções, as reduções de taxas, as 
deduções à matéria coletável e à coleta, as amortizações e reintegrações aceleradas e outras medi-
das fiscais que obedeçam às características enunciadas no número anterior”. 

A despesa fiscal, ou seja, a receita que o Estado deixa de receber em virtude dos benefícios 
fiscais concedidos, associada ao IRC, diminuiu nos últimos anos; pelo contrário, a execução da re-
ceita de IRC aumentou significativamente de 2014 para 2018. Concluiu-se, ainda, que aumentou 
também o número de declarações de IRC que apresentam valores positivos o que se traduz num 
indicador revelador do crescimento económico.

Os benefícios fiscais ao investimento previstos no CFI, objeto deste estudo, operam pela de-
dução à coleta, sendo considerados deduções excecionais que têm fundamento extrafiscal, caben-
do, portanto, no conceito de benefícios fiscais.

O montante total dos benefícios fiscais ao investimento mais do que duplicou de 2010 para 
2018 sendo que os benefícios fiscais ao investimento com maior impacto são o RFAI e o SIFIDE 
II. Destaca-se, no entanto, a DLRR com um aumento muito significativo a partir do ano 2014.

A utilização destes benefícios fiscais ao investimento, pode permitir grandes poupanças fiscais 
em termos de IRC a pagar pelas empresas, no entanto, a falta de conhecimento por parte dos 
empresários e a falta de recurso humanos principalmente nas pequenas e médias empresas, leva 
que, para muitos, este tema seja desconhecido. Mais ainda, apesar de aparentemente os benefícios 
fiscais terem um impacto bastante elevado no crescimento económico empresarial português, os 
mesmos estão concentrados num pequeno número de empresas beneficiárias. 
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Apesar de se ter registado um aumento significativo no número de empresas beneficiárias dos be-

nefícios fiscais ao investimento, na verdade é um número reduzido de entidades que deles beneficia.
Este é o primeiro estudo que realizamos sobre este tema e, considerando a importância dos 

benefícios fiscais em Portugal e, particularmente dos benefícios fiscais ao investimento, importa 
continuar a acompanhar a sua evolução e o seu impacto ao nível da despesa fiscal e o seu contribu-
to para o crescimento e o desenvolvimento do país, pelo que continuaremos a debruçar-nos sobre 
este tema no futuro.
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A ATIVIDADE EMPREENDEDORA E O CONTEXTO 
INSTITUCIONAL

ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AND INSTITUTIONAL 
CONTEXT

Ana Joana Candeias Fernandes1; Luís Manuel do Carmo Farinha2; 
Sara Monteiro Morgado Dias Nunes3

Resumo

Este estudo visa analisar as relações observáveis entre atividade empreendedora, contex-
to institucional e competitividade ao nível macroeconómico. Foram analisados os 52 países 
incluídos simultaneamente no GEM- Global Report 2017/2018 e WEF- Global Competi-
tiveness Report 2018. Os resultados obtidos permitem extrapolar que melhores condições 
envolventes, observáveis em países mais competitivos, promovem taxas mais reduzidas de 
empreendedorismo, que é sobretudo derivado da exploração de oportunidades. Pelo con-
trário, com a degradação das condições envolventes, associadas à redução da competitivi-
dade económica, observa-se o aumento das taxas de empreendedorismo geral e motivado 
por necessidade, traduzindo a incapacidade das economias em fomentar a prosperidade e 
o bem-estar social, nomeadamente, através da promoção de postos de trabalho. Os resul-
tados obtidos, que reiteram as interdependências entre os conceitos em análise, reforçam 
a relevância do contexto institucional e a importância da implementação de políticas que 
reforcem as múltiplas componentes que formam as economias, de forma a promover opor-
tunidades empreendedoras, a competitividade e inovação.

PALAVRAS CHAVE: Empreendedorismo; Contexto Institucional; Competitividade; 
Inovação.

Abstract

This study focuses on the analysis of observable interdependencies among entrepreneu-
rial activity, institutional context and competitiveness at the macroeconomic context. The 
fifty-two countries included simultaneously in the GEM- Global Report 2017/2018 and 
WEF- Global Competitiveness Report 2018 were analysed. The obtained results allow to 
extrapolate that, in one hand, better institutional contexts, observed in more competitive 
countries, promote lower rates of entrepreneurship, which is mainly derived from the ex-
ploitation of opportunities. On the other hand, with the degradation of the institutional 
context, associated with lower competitiveness, the rates of entrepreneurship- both general 
and necessity based – increase, reflecting the inability of economies to foster prosperity and 
social welfare, particularly by promoting jobs. Our results reiterate the interdependencies 
among the analysed concepts, reinforce the relevance of the institutional context and the 
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importance of implementing policies that reinforce the multiple components that com-
pose economies in order to promote entrepreneurial opportunities, competitiveness and 
innovation.

KEYWORDS: Entrepreneurship; Institutional context; Competitiveness; Innovation.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, é global o interesse de governos e sociedades na promoção do empreendedoris-
mo, que é encarado como foco de crescimento económico, competitividade e inovação (Acs, Ås-
tebro, Audretsch, & Robinson, 2016; Acs, Szerb, Lafuente, & Lloyd, 2018; Frank & Landström, 
2016). No entanto, nem todo o empreendedorismo é igual, nem contribui para as economias 
da mesma forma (Acs, 2006; Acs et al., 2018; Baumol, 1990; Desai & Acs, 2007; Desai, Acs, & 
Weitzel, 2010). Diferentes circunstâncias impelem os indivíduos a enveredar pelo empreende-
dorismo (Reynolds, 2003; Reynolds, Camp, Bygrave, Autio, & Hay, 2001). O que faz com que 
o empreendedorismo tenha diferentes contribuições para economias, nem sempre sendo foco de 
inovação, competitividade, e crescimento económico (Acs, 2006; Acs et al., 2018; Baumol, 1990).

O contexto institucional, formado por múltiplas componentes com características formais 
e menos formais, influencia virtualmente todos os aspetos da vida em sociedade (North, 1990, 
1991). As características do contexto institucional, que variam em função do desenvolvimento 
económico e competitividade das economias, determinam a atividade empreendedora predomi-
nante, explicando, em parte, o porquê das discrepâncias observáveis na atividade empreendedora 
(Aparicio, Urbano, & Audretsch, 2016; Carlsson et al., 2013; Freytag & Thurik, 2007; Fuentel-
saz, González, Maícas, & Montero, 2015; Hechavarría, 2016; Hechavarria & Reynolds, 2009; 
Ketkar & Acs, 2013; Thurik & Dejardin, 2011).

Devido à sua importância e interdependências, quer com empreendedorismo, como com 
competitividade, o contexto institucional é analisado tanto pelo Global Entrepreneurship Mo-
nitor (GEM) “o mais colaborativo e compreensivo centro de estudos de empreendedorismo a 
nível mundial” (GEM, 2018), como pelo World Economic Forum (WEF) “a organização inter-
nacional de colaboração público-privada, que envolve os principais líderes políticos, empresariais 
e da sociedade para moldar as agendas globais, regionais e industriais de forma a implementar 
mudanças positivas” (World Economic Forum, 2019). O GEM analisa-o através das Entrepre-
neurial Framework Conditions (EFCs), que define como “as características ambientais suscetíveis 
de causar um impacto significativo nas atitudes e atividades empreendedoras ao invés de se centrar 
nos fatores económicos gerais” (GEM, 2018). O WEF, como patente no Global Competitiveness 
Report (GCR) 2018, analisa-o através das múltiplas componentes que contribuem para deter-
minar a competitividade das economias- 98 indicadores, subdivididos por 12 pilares, que corres-
pondem a 4 componentes das sociedades. Como patente no GEM- Global Report 2017/2018 e 
WEF- Global Competitiveness Report 2018, observa-se uma degradação do contexto envolvente 
quando as economias se tornam menos desenvolvidas e competitivas (GEM, 2018; Schwab & 
World Economic Forum, 2018).

São múltiplas as interdependências observáveis entre empreendedorismo, inovação, cresci-
mento económico e competitividade, observando-se que a competitividade das economias po-
tencia a inovação e o empreendedorismo baseado em conhecimento, que contribui positivamente 
para o crescimento económico (Acs, Desai, & Hessels, 2008; Audretsch & Peña-Legazkue, 2012; 
Farinha, Ferreira, & Nunes, 2018a; Porter, 1990; World Economic Forum, 2017).

 Competitividade e estado de desenvolvimento económico são conceitos interligados, 
até à introdução do Global Competitiveness Index 4.0 (GCI 4.0), no Global Competitiveness 
Report 2018, a competitividade das economias era determinada em função do desenvolvimento 
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económico destas, existindo pilares chave que variavam em função do estado de desenvolvimento 
económico (Schwab & World Economic Forum, 2018; World Economic Forum, 2017). Com a 
introdução deste novo modelo de medir a competitividade, que surge no seguimento da 4º Revo-
lução Industrial, esta passa a ser encarada de um novo modo, sendo encarada como consequência 
de todas as interdependências que formam as economias, deixando de existir pilares chave, e de ser 
medida em função do estado de desenvolvimento económico (Schwab, 2018b).

Com base nestas premissas, o foco desta investigação consiste em possibilitar um amplo en-
tendimento das inter-relações observáveis entre atividade empreendedora, contexto envolvente 
e competitividade. Para tal não restringimos a análise a determinadas componentes do contexto 
institucional, incluindo todas as componentes de EFCs e todos os Pilares no estudo. Assim, pro-
pomos a seguinte questão de investigação:

QI: Como se inter-relacionam atividade empreendedora, contexto envolvente e competitivi-
dade dos países?

O artigo estrutura-se em cinco secções: Introdução; Revisão da Literatura; Metodologia; Re-
sultados e Discussão de Resultados; Conclusões, Limitações e Sugestões de Pesquisa Futura.

Esta investigação oferece importantes contribuições para o avanço da literatura, ao testar o 
recém introduzido GCI 4.0, bem como, ao não restringir a análise do contexto institucional a 
determinadas componentes das EFCs ou pilares, englobando a totalidade de ambos na análise, e 
possibilitando uma perspetiva alargada do fenómeno da atividade empreendedora, contexto ins-
titucional e competitividade.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. Evolução histórica do conceito de Empreendedorismo

Promover o crescimento económico e a competitividade das economias é uma preocupação 
global de líderes políticos e sociedades (Acs et al., 2016, 2018; Frank & Landström, 2016). Atual-
mente, o empreendedorismo é encarado como uma atividade inovadora, que promove a inovação, 
a competitividade e o crescimento económico (Acs, Desai, & Klapper, 2008; Acs et al., 2018; 
Carlsson et al., 2013). Consequentemente, na atualidade, múltiplas políticas que visam promo-
ver a atividade empreendedora, e assim, potenciar o crescimento económico e a competitividade 
das economias, são postas em prática (Acs, Desai, & Klapper, 2008; Acs et al., 2018; Audretsch, 
2009). No entanto, como ilustrado na figura 1, que enquadra a evolução histórica do conceito 
de empreendedorismo: abrangendo autores clássicos que moldaram e evoluíram o conceito de 
empreendedor e empreendedorismo (baseado nos trabalhos de Hébert & Link (1989); Lands-
tröm (2006); Van Praag (1999)), teorias e centros de investigação que alteraram a forma como 
este conceito é entendido e analisado, e contribuições mais recentes que continuam a aprofundar 
o que sabemos desta temática,  o conceito de empreendedor e empreendedorismo passou por 
uma longa evolução ao longo da história, sendo uma área em constante evolução. Ainda hoje, 
empreendedorismo é um “conceito multifacetado” (Audretsch, Kuratko, & Link, 2015; Nijkamp, 
2003), devido a isso, diferentes autores atribuem diferentes significados e papéis ao empreende-
dor, não existindo nenhuma definição universal para o conceito de empreendedorismo (Audrets-
ch, Kuratko, et al., 2015; Carlsson et al., 2013; Cornelius, Landström, & Persson, 2006; Fayolle, 
Landström, Gartner, & Berglund, 2016; Hébert & Link, 1989; Nijkamp, 2003; Van Praag, 1999; 
Verheul, Wennekers, Audretsch, & Thurik, 2001; Wennekers & Thurik, 1999).
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Figura 1- Evolução Histórica do campo de Empreendedorismo

Fonte: Elaboração Própria
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2.2. Motivações para o empreendedorismo: Necessidade ou Oportunidade

Como patente na figura 1, os empreendedores idealizados por Schumpeter e Kirzner são 
fundamentalmente diferentes, enquanto para Schumpeter o fator inovador é o que distingue o 
empreendedor dos restantes indivíduos (Braunerhjelm & Svensson, 2010; Carlsson et al., 2013; 
Davis, 2008; Hébert & Link, 1989; Landström, 2006; Levie & Autio, 2008; Leyden, 2016; Ni-
jkamp, 2003; Stel, Carree, & Thurik, 2005; Van Praag, 1999; Wennekers & Thurik, 1999); Kirz-
ner percebe o empreendedor como um explorador de oportunidades existentes no mercado (Hé-
bert & Link, 1989; Landström, 2006; Levie & Autio, 2008; Nijkamp, 2003; Van Praag, 1999). 
Assim, ainda que ambos caracterizem empreendedores como fundamentais para mercados, 
atribuem-lhe papéis opostos (Van Praag, 1999). Para Schumpeter, o empreendedor é o principal 
agente de desenvolvimento económico que, através das inovações que introduz, tira o mercado 
do estado de equilíbrio (Andersson, Braunerhjelm, & Thulin, 2012; Braunerhjelm & Svensson, 
2010; Carlsson et al., 2013; Cornelius, Landström, & Persson, 2006; Freytag & Thurik, 2007; 
Landström, 2006; Stel et al., 2005; Van Praag, 1999; Wennekers & Thurik, 1999; Wong, Ho, & 
Autio, 2005). Enquanto para Kirzner, o empreendedor promove o equilíbrio no mercado (Brau-
nerhjelm & Svensson, 2010; Hébert & Link, 1989; Landström, 2006; Levie & Autio, 2008; Van 
Praag, 1999). Consequentemente, como referido por  Acs, Audretsch, Lehmann, & Licht (2017), 
enquanto o empreendedor de Schumpeter teria sempre modo de operar no mercado, uma vez 
que cria constantemente novas funções de produção, o empreendedor de Kirzner, com o passar 
do tempo, quando o mercado atingisse o equilíbrio, perderia a sua função, situação em que tam-
bém as economias estagnariam. De acordo com  Landström (2006) apesar de fundamentalmente 
diferentes, o empreendedor de Schumpeter e Kirzner tendem a complementar-se, dado que as 
inovações que o empreendedor de Schumpeter introduz criam desequilíbrios no mercado, que o 
empreendedor de Kirzner identifica e explora.

De tão influentes, as visões de Schumpeter e Kirzner do que caracteriza os empreendedores, 
são ainda atualmente analisadas na literatura, como ilustra o artigo publicado por Ferreira, Fayol-
le, Fernandes, & Raposo (2017), autores que analisaram como estes diferentes tipos de empreen-
dedores afetam o crescimento económico. Assim, como evidente na contribuição de Ferreira et al. 
(2017), variáveis do GEM possibilitam o estudo dos empreendedores preconizados por Schum-
peter (o empreendedor-inovador) e Kirzner (o empreendedor- explorador de oportunidades). 
Porém, observamos um outro tipo de empreendedor, que não é um inovador, nem a exploração de 
oportunidades é a sua motivação.

De facto, a decisão de enveredar pelo empreendedorismo é motivada por diferentes cir-
cunstâncias (Reynolds, 2003; Reynolds et al., 2001). Como afirmado por Reynolds (2003),  a 
diferenciação implementada no relatório de 2001 do GEM, onde “a cada inquirido foi pedido 
que indicasse se estava a iniciar e desenvolver um negócio para explorar uma oportunidade de 
mercado única (empreendedorismo motivado por oportunidade) ou porque era a melhor opção 
disponível (empreendedorismo motivado por necessidade)” (Reynolds et al., 2001), revelou-se 
primordial para um melhor entendimento das disparidades e implicações da atividade empreen-
dedora. Diferenciação que, posteriormente, na edição de 2007 do GEM Global Report, viria a 
ser aprofundada, através da introdução da variável “TEA Improvement Driven- inclui os indiví-
duos enquadrados previamente na TEA, que afirmam não apenas ser motivados por opção, mas 
simultaneamente, cuja principal motivação é tornarem-se independentes ou aumentarem os seus 
rendimentos e não apenas manter os rendimentos” (Bosma, Jones, Autio, & Levie, 2007). São 
vastas na literatura as investigações que analisam os dois tipos de empreendedorismo (motiva-
do por oportunidades ou motivado por necessidade) relativamente a diversos fatores, como seja, 
inovação, progresso tecnológico e até rendimento para os empreendedores, obtendo evidências 
conducentes que das diferentes motivações para o empreendedorismo advém resultados díspares. 
De facto, como expresso no GEM Global Report 2017/2018, o rácio de empreendedorismo por 
oportunidade/ necessidade é um indicador de desenvolvimento económico dos países.
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A distinção entre empreendedorismo motivado por necessidade vs. empreendedorismo mo-

tivado por oportunidades é, em certo grau, incompatível com a definição de empreendedorismo 
proposta por Shane (2012); Shane & Venkataraman (2000) ou Acs, Szerb, et al. (2018). De facto, 
Acs, Szerb, et al. (2018) afirmam-no perentoriamente “a nossa definição de empreendedorismo 
é impulsionada não por empreendedorismo de necessidade, mas de oportunidade”. Autores que 
excluem, explicitamente, as atividades que se limitam a copiar negócios pré-existentes, como é 
o caso (esmagador) dos empreendedores motivados por necessidade, incluindo, apenas, ativida-
des que trazem inovação, como é o caso de (algum) empreendedorismo por oportunidade. De 
facto, tanto para Shane (2012); Shane & Venkataraman (2000), como Acs, Szerb, et al. (2018), 
o aspeto distintivo do empreendedor e do empreendedorismo, é a identificação/ exploração de 
oportunidades e o carácter inovador que traz ao mercado. Como aqui evidenciado, nem todo o 
empreendedorismo é igual, traduzindo-se em que nem todo o empreendedorismo seja benéfico 
para as economias (Acs, 2006; Acs et al., 2018).

2.3.  Empreendedorismo e Contexto Institucional

Empreendedorismo não é um conceito passível de ser tratado isoladamente, o desenvolvi-
mento económico e a competitividade das economias, que determinam o contexto institucional 
inerente aos países, são determinantes da atividade empreendedora (Acs, Autio, & Szerb, 2014; 
Acs, Szerb, Autio, & Lloyd, 2017; Acs et al., 2018; Acs, Desai, & Hessels, 2008). Determinando 
as motivações que levam os indivíduos a enveredar pelo empreendedorismo (necessidade ou opor-
tunidade), o tipo de empreendedorismo predominante (produtivo, não produtivo ou destrutivo) 
e, consequentemente, as contribuições do empreendedorismo para as economias (Acs, 2006; Acs, 
Desai, & Hessels, 2008; Acs et al., 2017, 2018; Acs & Varga, 2005; Baumol, 1990; Reynolds et 
al., 2001).

Como referido por Baumol (1990), os indivíduos enveredam pelo empreendedorismo, es-
sencialmente, de forma a extrair benefícios próprios. Como exposto por Acs (2006) e Acs et al. 
(2018) as características de algumas sociedades, levam a que estas não sejam capazes de assegu-
rar o bem-estar social, nomeadamente, gerando postos de trabalho que assegurem a subsistên-
cia das populações. Assim, nestas sociedades, uma percentagem considerável da população vê no 
empreendedorismo a melhor forma de tentar assegurar a sua subsistência (Acs, 2006; Acs et al., 
2018). Os mesmos autores demonstram que estas situações são predominantemente observáveis 
em economias subdesenvolvidas e pouco competitivas, o que, de acordo com os autores, explica 
as elevadas taxas de empreendedorismo e o tipo de empreendedorismo predominante (motiva-
do por necessidade, não tendo qualquer carácter inovador) observáveis nessas economias, o que, 
como referem, se traduz em muitos casos em maior degradação económica. Assim, estas econo-
mias, devido às suas características envolventes, por um lado não conseguem assegurar o bem-estar 
social, através da promoção de postos de trabalho (Acs, 2006; Acs et al., 2018); por outro não 
dispõem de condições que promovam empreendedorismo inovador e potenciador do crescimen-
to económico (Acs, Braunerhjelm, Audretsch, & Carlsson, 2009; Acs, Desai, & Hessels, 2008; 
Audretsch, Heger, & Veith, 2015; Audretsch, Hülsbeck, & Lehmann, 2012).

Assim, o empreendedorismo é determinado pelo contexto institucional, que explica, em par-
te, as diferenças observáveis na atividade empreendedora entre países (Acs et al., 2014; Aparicio 
et al., 2016; Carlsson et al., 2013; Freytag & Thurik, 2007; Fuentelsaz et al., 2015; Hechavarría, 
2016; Hechavarria & Reynolds, 2009; Ketkar & Acs, 2013; Thurik & Dejardin, 2011; Verheul et 
al., 2001). North (1991) afirma que as sociedades são formadas por instituições, que caracteriza 
como “as restrições concebidas por ação humana que estruturam a interação política, económica 
e social. Consistem em restrições informais (sanções, tabus, costumes, tradições e códigos de con-
duta) e regras formais (constituições, leis, direitos de propriedade)”. O autor complementa que 
“as instituições fornecem a estrutura de incentivos de uma economia; à medida que essa estrutura 
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evolui, molda a direção da mudança económica em direção ao crescimento, à estagnação ou ao 
declínio.”. Assim, como ilustrado por North (1991), o contexto institucional é formado por “uma 
rede interdependente de instituições”, que podem ser mais ou menos formais e que determinam 
virtualmente todos os aspetos da vida em sociedade, determinado as oportunidades económicas 
que se apresentam a indivíduos e organizações (North, 1991). North (1990) caracteriza as insti-
tuições como as “as regras do jogo”. Como destacado por Baumol (1990), as “regras do jogo” são, 
simultaneamente, o que determina o tipo de empreendedorismo predominante nas sociedades.

Como patente em múltiplas investigações, componentes do contexto institucional afetam de 
diferentes formas a atividade empreendedora, tendo impactos diferentes no empreendedorismo 
motivado por oportunidade e empreendedorismo motivado por necessidade, as investigações 
conduzidas por Aparicio et al. (2016); Audretsch, Heger, et al. (2015); Freytag & Thurik (2007); 
Fuentelsaz et al. (2015); Hechavarría (2016); Pinillos & Reyes (2011), são algumas das que ilus-
tram estes cenários.

Como referido por Acs, Desai, & Hessels (2008), “as dinâmicas do empreendedorismo po-
dem ser amplamente diferentes dependente do contexto nacional e do nível de desenvolvimento 
económico.”. O enquadramento das economias, em função de três estados de desenvolvimento 
económico, com origem no trabalho de Porter (1990), é amplamente difundido e aplicado na li-
teratura. Competitividade e desenvolvimento económico são conceitos correlacionados (Farinha, 
Gouveia, & Nunes, 2015; Schwab, 2013). Como ilustrado por Farinha et al. (2015), diferentes 
fatores explicam a competitividade de economias enquadradas em diferentes fases de desenvolvi-
mento. Até à publicação do Global Competitiveness Report 2018, o GCI enquadrava a compe-
titividade das economias em função do desenvolvimento económico (Schwab, 2017). Porém, a 
4ª revolução industrial (4RI) veio alterar a forma como a competitividade é entendida (Schwab, 
2015, 2018b). Assim, como refere Schwab (2015, 2018a), falar da 4RI é falar de possibilidades, 
desafios e de um novo modo de encarar a competitividade, tanto nacional, como global, em que 
as economias só podem ser competitivas se forem encaradas como um todo. Desde modo, ao 
contrário do que defendia anteriormente, em que existiam pilares chave em função do estado de 
desenvolvimento económico, no Global Competitiveness Report 2018, é defendido que “todos 
os fatores de competitividade são importantes para todos os países, independentemente do seu es-
tado de desenvolvimento, e qualquer pilar pode ser considerado uma potencial prioridade” (Sch-
wab & World Economic Forum, 2018). Assim, o GCR 2018 implementou o GCI 4.0, em que os 
pilares deixam de ser pesados em função do estado de desenvolvimento económico, de facto, até as 
economias deixaram de ser enquadradas em função do seu estado de desenvolvimento económico, 
passando a ser analisadas em função da competitividade. O GCI 4.0 é a personificação de que, 
como defendido por Farinha et al. (2015), a competitividade não é um objetivo, é sim um meio 
para atingir diversos fins, que conduzam ao crescimento económico e bem-estar social.

Em linha com a revisão de literatura efetuada, é expectável que atividade empreendedora, 
contexto institucional e competitividade estejam profundamente relacionados. Sendo expectável 
assumir que o contexto envolvente ajude a explicar o empreendedorismo dos países. Assim, pro-
pomos as seguintes hipóteses de investigação:

Hipótese 1- O empreendedorismo dos países é condicionado pelo contexto envolvente 
Hipótese 2- A competitividade dos países está relacionada com o contexto envolvente 

3. METODOLOGIA

De forma a estudar as relações entre contexto envolvente, empreendedorismo, e competitivi-
dade dos países, construiu-se uma base de dados secundários. Recolheu-se a informação relativa 
à competitividade dos países no relatório Global Competitiveness Report 2018, publicado pelo 
WEF. Os dados relativos à atividade empreendedora foram extraídos do relatório Global Report 
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2017/2018, publicado pelo GEM. Assim, a base de dados construída agrega a informação relativa 
aos países incluídos em ambos os relatórios. Deste modo, a amostra em estudo agrega os dados 
relativos a atividade empreendedora e competitividade respeitantes a todos os países participantes 
no GEM- Global Report 2017/2018, com exceção de Madagascar e Puerto Rico, visto não cons-
tarem no relatório do WEF- Global Competitiveness Report 2018, perfazendo um total de 52 
países. Os dados foram analisados através do software estatístico IBM SPSS Statistics versão 23.

Na tabela 1 apresenta-se a composição da amostra, constituída por 52 países, agrupados pelas 
regiões propostas no GEM- Global Report 2017/ 2018:

 
Tabela 1- Composição da Amostra: Países por Região 

Africa Asia & Oceania Latin America & Europe North
  Caribbean  America

EGYPT AUSTRALIA ARGENTINA BOSNIA AND  CANADA
   HERZEGOVINA

MOROCCO CHINA BRAZIL BULGARIA UNITED  STATES
    OF AMERICA

SOUTH  INDIA CHILE CROATIA
AFRICA
 

 INDONESIA COLOMBIA CYPRUS 

 IRAN ECUADOR ESTONIA
 

 ISRAEL GUATEMALA FRANCE
 

 JAPAN MEXICO GERMANY 

 KAZAKHSTAN PANAMA GREECE 

 KOREA PERU IRELAND
 

 LEBANON URUGUAY ITALY
 

 MALAYSIA  LATVIA
 

 QATAR  LUXEMBOURG 

 SAUDI ARABIA  NETHERLANDS 

 TAIWAN  POLAND 

 THAILAND  SLOVAKIA

 UNITED ARAB  SLOVENIA
 EMIRATES

 VIETNAM  SPAIN 

   SWEDEN

   SWITZERLAND 

   UNITED
   KINGDOM 
    
N= 3 N= 17 N= 10 N= 20 N= 2

Fonte: Elaboração Própria
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De forma a analisar as variáveis em estudo começamos por calcular as estatísticas descritivas 

básicas. Em seguida, calculamos o coeficiente de correlação linear de Pearson, de forma a estudar 
a associação entre as variáveis. Os resultados obtidos permitiram-nos entender as implicações do 
contexto envolvente no empreendedorismo, competitividade e capacidade de inovação.

Em seguida realizamos uma análise de clusters hierárquica aos 52 países em estudo, com o 
objetivo de detetar grupos homogéneos de países em função das variáveis da atividade empreen-
dedora e do contexto envolvente. Foi utilizado, como medida de proximidade entre os indivíduos, 
o quadrado da distância euclidiana, e como procedimento de ligação entre clusters, o between-
-groups linkage. Esta análise permitiu confirmar os resultados obtidos anteriormente e entender 
as implicações da atividade empreendedora e contexto envolvente nos países. Na tabela 2 apresen-
ta uma descrição das variáveis que foram utilizadas na formação dos clusters:

 
Tabela 2- Variáveis em análise 

Atividade Empreendedora (Fonte: GEM 2017/2018- APS)

TEA Total early-stage entrepreneurial activity (%)

TEA Necessity Necessity Driven Entrepreneurial Activity (%): Relative Prevalence

TEA Opportunity Opportunity  Driven  Entrepreneurial  Activity (%): Relativety Prevalence

TEA Improvement Driven Improvement Driven Opportunity Entrepreneurial Activity (%):
Opportunity Relative Prevalence

Contexto Envolvente - EFCs (Fonte: GEM 2017/2018- NES)

1. Entrepreneurial Finance EFC- Entrepreneurial Finance (Likert scale of 1 (highly insufficient)
 to 9 (highly sufficient))

2. Government Policies: EFC- Government Policies: Support and Relevance (Likert scale of 1
Support and Relevance (highly insufficient) to 9 (highly sufficient))

3. Government Policies:  EFC- Government Policies: Taxes and Bureaucracy (Likert scale of 1
Taxes and Bureaucracy (highly insufficient) to 9 (highly sufficient))
 

4. Government Entrepreneurship EFC- Government Entrepreneurship Programs (Likert scale of 1 (highly 
Programs insufficient) to 9 (highly sufficient))

5. Entrepreneurial Education EFC- Entrepreneurial Education at School Stage (Likert scale of 1 (highly
at School Stage insufficient) to 9 (highly sufficient))

6.Entrepreneurial Education EFC- Entrepreneurial Education at Post School Stage and Entrepreneurship
at Post School Stage and Training (Likert scale of 1 (highly insufficient) to 9 (highly sufficient))
Entrepreneurship \Training

7. R&D Transfer EFC- R&D Transfer (Likert scale of 1 (highly insufficient) to 9 (highly sufficient))

8. Commercial and Legal  EFC- Commercial and Legal Infrastructure (Likert scale of 1 (highly insufficient) 
Infrastructure to 9 (highly sufficient))

9. Internal Dynamics   Market EFC- Entry Regulation: Market Dynamics (Likert scale of 1 (highly 
 insufficient) to 9 (highly sufficient))

10. Internal Burdens    Market EFC- Entry Regulation: Market Openness (Likert scale of 1 (highly insufficient) 
or Regulation                Entry to 9 (highly sufficient))

11. Physical infrastructures EFC- Physical Infrastructure (Likert scale of 1 (highly insufficient) to 9 (highly 
 sufficient))

12. Cultural and social norms EFC- Cultural and Social Norms (Likert scale of 1 (highly insufficient) to 9 
 (highly sufficient))
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Contexto Envolvente (Fonte: GCR 2018- GCI)

Pillar 1: Institutions Enabling Environment: Pillar 1: Institutions (Score: ranging from 0 to 100)

Pillar 2: Infrastructure Enabling Environment: Pillar 2: Infrastructure (Score: ranging from 0 to 100)

Pillar 3: ICT adoption Enabling Environment: Pillar 3: ICT adoption (Score: ranging from 0 to 100)

Pillar 4:Macroeconomic stability Enabling Environment: Pillar 4: Macroeconomic stability (Score: ranging from 0 
 to 100)

Pillar 5: Health Human Capital: Pillar 5: Health (Score: ranging from 0 to 100)

Pillar 6: Skills Human Capital: Pillar 6: Skills (Score: ranging from 0 to 100)

Pillar 7: Product Market Markets: Pillar 7: Product Market (Score: ranging from 0 to 100)

Pillar 8: Labour Market Markets: Pillar 8: Labour Market (Score: ranging from 0 to 100)

Pillar 9: Financial system Markets: Pillar 9: Financial system (Score: ranging from 0 to 100)

Pillar 10: Market size Markets: Pillar 10: Market size (Score: ranging from 0 to 100)

Pillar 11: Business dynamism Innovation Ecosystem: Pillar 11: Business dynamism (Score: ranging from 0 to 100)

Pillar 12: Innovation capability Innovation Ecosystem: Pillar 12: Innovation capability (Score: ranging from 0 to 100)

Fonte: Elaboração Própria

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

4.1. Análise de Clusters

Os resultados obtidos conduziram à criação de 5 clusters, cuja caracterização se apresenta em 
seguida. A tabela 3 apresenta os países que formam cada cluster.

Tabela 3 - Países por Cluster Fonte: Elaboração Própria

CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 CLUSTER 4 CLUSTER 5

ARGENTINA BRAZIL ESTONIA AUSTRALIA INDIA

BOSNIA AND
HERZEGOVINA ECUADOR INDONESIA CANADA 

BULGARIA EGYPT NETHERLANDS CHINA 

CHILE GUATEMALA UNITED ARAB FRANCE
  EMIRATES

COLOMBIA IRAN  GERMANY
 

CROATIA LEBANON  IRELAND
 

CYPRUS MOROCCO  ISRAEL 

GREECE SAUDI ARABIA  JAPAN
 

ITALY SOUTH AFRICA  KOREA

KAZAKHSTAN   LUXEMBOURG

LATVIA   SWEDEN

MALAYSIA   SWITZERLAND

MEXICO   TAIWAN 
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PANAMA   UNITED KINGDOM 

PERU   UNITED STATES 
   OF AMERICA

POLAND
    

QATAR
    

SLOVAKIA
    

SLOVENIA
    

SPAIN 
   

THAILAND
    

URUGUAY
    

VIETNAM
    

N= 23 N= 9 N= 4 N= 15 N= 1

Fonte: Elaboração Própria

A tabela 4 contém as médias das variáveis por cluster.

Tabela 4 - Médias das variáveis por cluster Fonte: Elaboração Própria

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5
 Média Média Média Média Média

Total Early-Stage Entrepreneurial Activity 12,36 17,41 11,45 9,67 9,30
TEA Necessity 20,85 33,84 16,78 16,50 38,60
TEA Opportunity 75,93 65,09 78,38 78,71 39,10
TEA improvement-driven opportunity 50,74 40,08 55,43 55,55 28,90
EFC: Entrepreneurial Finance 4,12 3,66 5,62 4,66 5,11
EFC: Government Policies: Support and Relevance 4,20 3,46 5,75 4,35 5,41
EFC: Government Policies: Taxes and Bureaucracy 3,68 2,98 5,60 4,34 3,50
EFC: Government Entrepreneurship Programs 4,30 3,15 5,63 4,80 4,62
EFC: Entrepreneurial Education at School Stage 3,06 2,78 5,16 3,22 3,65
EFC: Entrepreneurial Education at Post School 
Stage and Entrepreneurship Training 4,71 4,46 5,87 4,65 4,61
EFC: R&D Transfer 3,81 3,02 5,00 4,40 4,51
EFC: Commercial and Legal Infrastructure 4,89 4,19 5,89 5,01 4,85
EFC: Internal Market Dynamics 4,99 4,91 5,55 5,16 6,14
EFC: Internal Market Burdens or Entry Regulation 4,14 3,52 5,70 4,31 4,15
EFC: Physical infrastructures 6,45 5,85 7,39 6,74 6,97
EFC: Cultural and social norms 4,53 4,45 6,49 5,24 4,70
Pillar 1: Institutions 56,07 50,20 69,28 71,39 57,90
Pillar 2: Infrastructure 72,87 66,92 80,15 85,57 68,70
Pillar 3: ICT adoption 61,15 47,53 74,33 74,84 28,00
Pillar 4: Macroeconomic stability 87,27 74,94 97,43 99,31 89,80
Pillar 5: Health 87,70 75,29 82,75 95,58 59,00
Pillar 6: Skills 66,36 57,78 73,68 78,64 54,50
Pillar 7: Product market 58,19 52,38 66,10 66,30 50,90
Pillar 8: Labour market 59,58 51,29 66,35 71,84 58,30
Pillar 9: Financial system 63,13 62,39 71,08 83,72 69,50
Pillar 10: Market size 60,80 65,14 67,20 76,05 92,70
Pillar 11: Business dynamism 62,35 52,80 71,50 75,11 61,20
Pillar 12: Innovation capability 43,59 38,90 54,53 76,53 53,80

Fonte: Elaboração Própria
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Os gráficos 1, 2, 3, apresentam, respetivamente, os valores médios de atividade empreendedo-

ra, EFCs e Pilares, por cluster.

Gráfico 1 - Média das Variáveis Empreendedoras por cluster 
Fonte: Elaboração Própria

Gráfico 2 - Média das EFCs por cluster 
Fonte: Elaboração Própria
 

Gráfico 3 - Média dos Pilares por cluster 
Fonte: Elaboração Própria
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O cluster 1 é o maior cluster formado, sendo constituído por 23 países, apresentados na tabela 

3, distribuídos por três regiões: Asia & Oceania (5), Latin America & Caribbean (7) e Europe 
(11), incluindo, simultaneamente, países em todas as fases de desenvolvimento económico: Fase 1 
(1), Fase 2 (16), Fase 3 (6). Como ilustrado na tabela 4 e nos gráficos 1, 2 e 3, o cluster 1 é formado 
pelos países com resultados intermédios em todas as variáveis que contribuíram para a formação 
dos clusters. Observando-se neste cluster níveis intermédios de empreendedorismo geral (TEA) 
e condições envolventes que registam resultados intermédios. A competitividade média obtida 
pelos países que compõem este cluster, de 50 no ranking da competitividade, é sintomática da 
elevada dimensão e heterogeneidade da composição deste cluster.

O cluster 2, é composto por 9 países, apresentados na tabela 3, distribuídos por três regiões: 
Africa (3), Asia & Oceania (3), Latin America & Caribbean (3), todos de economias pouco de-
senvolvidas, pertencentes à Fase 1 (1) e Fase 2 (8). O cluster 2 é formado por países em que o 
contexto envolvente é globalmente fraco e o empreendedorismo geral elevado, como demonstram 
a tabela 4 e os gráficos 1, 2 e 3. De facto, da análise das variáveis que contribuíram para a formação 
dos clusters, observa-se que o cluster 2 é o que tem a média de TEA mais elevada, e a segunda 
média de empreendedorismo por necessidade mais elevada, apresentando, simultaneamente ní-
veis reduzidos de empreendedorismo por oportunidade. Assim, neste cluster, aos elevados níveis 
de empreendedorismo (geral e de necessidade) correspondem as piores condições envolventes 
verificáveis. Sendo o cluster menos competitivo de todos os formados (média de 78 no ranking da 
competitividade). Estes resultados, em linha com os resultados obtidos anteriormente, voltam a 
confirmar que condições envolventes globalmente fracas, estão associadas a elevado empreende-
dorismo geral e de necessidade e pouca competitividade.

O cluster 3, formado por 4 países, apresentados na tabela 3, divididos por 2 regiões: Asia 
& Oceania (2) e Europe (2). Inclui países da Fase 2 (1) e Fase 3 (3). Este cluster é formado por 
países onde o empreendedorismo é predominantemente de oportunidade, registando a segunda 
média mais reduzida de empreendedorismo motivado por necessidade e as segundas médias mais 
elevadas de empreendedorismo motivado por oportunidade e empreendedorismo motivado por 
oportunidade de melhoria. Simultaneamente, o cluster 3 é o que apresenta os melhores indicado-
res globais nas EFCs, sendo o segundo cluster mais competitivo, com uma média de 28 no ranking 
da competitividade. Assim, o cluster 3 é formado por países onde o contexto envolvente favorável 
à atividade empreendedora promove empreendedorismo motivado por oportunidade.

O cluster 4 é composto por 15 países, apresentados na tabela 3, distribuídos por 3 regiões: 
Asia & Oceania (6), Europe (7), North America (2), incluindo quase na totalidade economias 
no estado mais avançado de desenvolvimento económico, fase 3 (14) e fase 2 (1). Sendo o cluster 
mais competitivo, com uma média de 13 no ranking da competitividade. O cluster 4 é o que re-
gista a média mais baixa de empreendedorismo de necessidade e a segunda média mais reduzida 
de empreendedorismo geral, bem como, as médias mais elevadas de empreendedorismo motivado 
por oportunidades. Simultaneamente, a análise das EFC, revela bons indicadores, paralelamente, 
é o cluster com melhor desempenho em 11 dos 12 pilares. Assim, neste cluster, as excelentes con-
dições envolventes observáveis estão associadas a níveis reduzidos de empreendedorismo, que é 
predominantemente motivado por oportunidade, e à competitividade das economias.

O cluster 5 é apenas composto por um país- India, pertencente à Asia & Oceania, com a 
economia na fase 1, ocupando a 58º posição no ranking da competitividade, em que o empreende-
dorismo é fortemente baseado em necessidade. A existência deste cluster explica-se pela peculiar 
situação da India, em que a enorme dimensão e potencial de mercado convive e potencia a precária 
situação económica e social. Este cluster é o que apresenta as médias mais baixas de empreende-
dorismo geral e empreendedorismo motivado por oportunidades, registando, simultaneamente, a 
média mais elevada de empreendedorismo por necessidade de todos os clusters em análise e onde 
o contexto envolvente é amplamente desfavorável.



40

5. CONCLUSÕES

A literatura defende que nas economias desenvolvidas são observáveis contextos envolventes 
globalmente favoráveis, enunciando que o empreendedorismo geral e de necessidade são mais 
elevados em economias subdesenvolvidas, tendendo a diminuir em função do desenvolvimento 
económico, sendo observável, em economias desenvolvidas, taxas mais reduzidas de empreende-
dorismo, que é primordialmente resultante da exploração de oportunidades (Acs, Desai, & Hes-
sels, 2008; Acs et al., 2017, 2018; Braunerhjelm, 2014; Farinha, Ferreira, & Nunes, 2018b).

Diversos estudos, que relacionam determinadas componentes do contexto envolvente com a ativida-
de empreendedora e as motivações para o empreendedorismo, são conduzidos na literatura, concluindo 
que diversas componentes do contexto impactam a atividade empreendedora, bem como, influenciam de 
forma diferente o empreendedorismo derivado de necessidade ou de oportunidades (Aparicio et al., 2016; 
Audretsch, Heger, et al., 2015; Carlsson et al., 2013; Freytag & Thurik, 2007; Fuentelsaz et al., 2015; He-
chavarría, 2016; Hechavarria & Reynolds, 2009; Pinillos & Reyes, 2011; Witte, 2013).

A propagada 4º revolução industrial, trouxe um novo conceito de competitividade, que re-
força a importância das interdependências entre as múltiplas componentes que formam as eco-
nomias (Schwab & World Economic Forum, 2018). Assim, o Global Competitiveness Report 
2018- GCI 4.0, deixa de se focar no estado de desenvolvimento económico, destacando a im-
portância da competitividade geral das economias como forma de alcançar o bem-estar social e a 
prosperidade (Schwab & World Economic Forum, 2018).

Assim, o estudo desenvolvido visou possibilitar uma visão abrangente do fenómeno da ativi-
dade empreendedora e das suas inter-relações, nomeadamente, com o contexto envolvente. Em 
função do GCI 4.0, que reitera a importância de as economias serem entendidas como um todo, 
não priorizando determinadas componentes, o estudo desenvolvido não restringiu a análise a de-
terminadas componentes do contexto envolvente, possibilitando uma imagem global do mesmo.

Os resultados obtidos, que estão em linha com a revisão de literatura efetuada, permitem confir-
mar as hipóteses em estudo e responder à questão central de investigação: “Como se inter-relacionam 
atividade empreendedora, contexto envolvente e competitividade dos países?”. Podendo-se extrapo-
lar que melhores condições envolventes, observáveis em países mais competitivos, promovem taxas 
mais reduzidas de empreendedorismo, que é sobretudo derivado da exploração de oportunidades. 
Pelo contrário, com a degradação das condições envolventes, associadas à redução da competitivida-
de económica, observa-se o aumento das taxas de empreendedorismo geral e motivado por neces-
sidade, traduzindo a incapacidade das economias em fomentar a prosperidade e o bem-estar social, 
nomeadamente, através da promoção de postos de trabalho (Acs, 2006; Acs et al., 2018). 

Evidências que reiteram as interdependências entre os conceitos em análise e reforçam a re-
levância do contexto institucional. Reiterando, à semelhança do proclamado no GCR 2018, a 
importância de os governantes entenderem as economias como um todo, implementando po-
líticas que reforcem as múltiplas componentes que formam as economias, de forma a promover 
oportunidades empreendedoras, competitividade e inovação.

5.1. Limitações e Sugestões de Pesquisa Futura

Devido aos objetivos do estudo, tivemos de conciliar dados dos relatórios GEM Global Re-
port 2017/ 2018 e WEF Global Competitiveness Report 2018, o que delimitou o número total 
de países que puderam ser incluídos no estudo.

Sugerimos que investigações futuras possam alargar as premissas que aplicamos neste estudo, 
nomeadamente, complementando-o com dados de mais países e outros indicadores económicos. 
Adicionalmente, o desenvolvimento de estudos longitudinais, pode contribuir para um melhor 
entendimento das implicações da atividade empreendedora, analisando a performance empreen-
dedora dos países ao longo dos anos.



41

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acs, Z. J. (2006). How Is Entrepreneurship Good for Economic Growth? Innovations: 
Technology, Governance, Globalization, 1(1), 97–107. https://doi.org/10.1162/
itgg.2006.1.1.97

Acs, Z. J., Åstebro, T., Audretsch, D. B., & Robinson, D. T. (2016). Public policy to pro-
mote entrepreneurship: a call to arms. Small Business Economics, 47(1), 35–51. https://
doi.org/10.1007/s11187-016-9712-2

Acs, Z. J., Audretsch, D. B., Lehmann, E. E., & Licht, G. (2017). National systems of in-
novation. The Journal of Technology Transfer, 42, 997–1008. https://doi.org/10.1007/
s10961-016-9481-8

Acs, Z. J., Autio, E., & Szerb, L. (2014). National Systems of Entrepreneurship: Measu-
rement issues and policy implications. Research Policy, 43(3), 476–494. https://doi.
org/10.1016/j.respol.2013.08.016

Acs, Z. J., Braunerhjelm, P., Audretsch, D. B., & Carlsson, B. (2009). The Knowledge 
Spillover Theory of Entrepreneurship. Small Business Economics, 32, 15–30. https://
doi.org/10.1111/etap.12024

Acs, Z. J., Desai, S., & Hessels, J. (2008). Entrepreneurship, economic development 
and institutions. Small Business Economics, 31(3), 219–234. https://doi.org/10.1007/
s11187-008-9135-9

Acs, Z. J., Desai, S., & Klapper, L. (2008). What does ‘“ entrepreneurship ”’ data really 
show ? Small Business Economics, 31, 265–281. https://doi.org/10.1007/s11187-008-
9137-7

Acs, Z. J., Szerb, L., Autio, E., & Lloyd, A. (2017). The Global Entrepreneurship Index 
2017. https://doi.org/10.1080/00207147808411254

Acs, Z. J., Szerb, L., Lafuente, E., & Lloyd, A. (2018). The Global Entrepreneurship and 
Development Index 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-65903-9

Acs, Z. J., & Varga, A. (2005). Entrepreneurship, agglomeration and technological change. 
Small Business Economics, 24(3), 323–334. https://doi.org/10.1007/s11187-005-1998-
4

Andersson, M., Braunerhjelm, P., & Thulin, P. (2012). Creative destruction and producti-
vity: entrepreneurship by type, sector and sequence. Journal of Entrepreneurship and 
Public Policy, 1(2). https://doi.org/10.1108/MBE-09-2016-0047

Aparicio, S., Urbano, D., & Audretsch, D. B. (2016). Institutional factors, opportunity en-
trepreneurship and economic growth: Panel data evidence. Technological Forecasting 
and Social Change, 102, 45–61. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.04.006

Audretsch, D. B. (2009). Emergence of the entrepreneurial society. Business Horizons, 
52(5), 505–511. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.06.002

Audretsch, D. B., Heger, D., & Veith, T. (2015). Infrastructure and entrepreneurship. Small 
Business Economics, 44(2), 219–230. https://doi.org/10.1007/s11187-014-9600-6

Audretsch, D. B., Hülsbeck, M., & Lehmann, E. E. (2012). Regional competitiveness, 
university spillovers, and entrepreneurial activity. Small Business Economics, 39(3), 
587–601. https://doi.org/10.1007/s11187-011-9332-9

Audretsch, D. B., Kuratko, D. F., & Link, A. N. (2015). Making sense of the elusive pa-
radigm of entrepreneurship. Small Business Economics, 45(4), 703–712. https://doi.
org/10.1007/s11187-015-9663-z

Audretsch, D. B., & Peña-Legazkue, I. (2012). Entrepreneurial activity and regional com-
petitiveness : an introduction to the special issue. Small Business Economics, 39, 531–
537. https://doi.org/10.1007/s11187-011-9328-5

Baumol, W. J. (1990). Entrepreneurship : Productive , Unproductive , and Destructive. 
98(5), 3–22. https://doi.org/10.1086/261712



42
Bosma, N., Jones, K., Autio, E., & Levie, J. (2007). GEM 2007 Global Report.pdf.
Braunerhjelm, P. (2014). 20 Years of Entrepreneurship Research- From small business 

dynamics to entrepreneurial growth and societal prosperity.
Braunerhjelm, P., & Svensson, R. (2010). The inventor’s role: Was Schumpeter right? In 

Journal of Evolutionary Economics (Vol. 20). https://doi.org/10.1007/s00191-009-
0157-5

Carlsson, B., Braunerhjelm, P., McKelvey, M., Olofsson, C., Persson, L., & Ylinenpää, H. 
(2013). The evolving domain of entrepreneurship research. Small Business Economics, 
41(4), 913–930. https://doi.org/10.1007/s11187-013-9503-y

Cornelius, B., Landström, H., & Persson, O. (2006). Entrepreneurial Studies: The Dynamic 
Research Front of a Developing Social Science. Entrepreneurship: Theory & Practice, 
30(3), 375–398. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2006.00125.x

Davis, T. (2008). Understanding Entrepreneurship: Developing Indicators for Internatio-
nal Comparisons and Assessments. In International Studies In Entrepreneurship (pp. 
39–63).

Desai, S., & Acs, Z. J. (2007). A Theory of Destructive Entrepreneurship. Jena Economic 
Research Papers, 79, 21. https://doi.org/10.1287/xxxx.0000.0000

Desai, S., Acs, Z. J., & Weitzel, U. (2010). A Model of Destructive Entrepreneurship.
Farinha, L., Ferreira, J., & Nunes, S. (2018a). Linking innovation and entrepreneurship to 

economic growth. Competitiveness Review: An International Business Journal, 28(4), 
451–475.

Farinha, L., Ferreira, J., & Nunes, S. (2018b). Linking innovation and entrepreneurship 
to economic growth. Competitiveness Review, 28(4), 00–00. https://doi.org/10.1108/
CR-07-2016-0045

Farinha, L., Gouveia, B., & Nunes, S. (2015). Drivers of Global Competitiveness and Eco-
nomic Growth. In Handbook of Research on Global Competitive Advantage through 
Innovation and Entrepreneurship (pp. 13–27).

Fayolle, A., Landström, H., Gartner, W. B., & Berglund, K. (2016). The institutionalization 
of entrepreneurship: Questioning the status quo and re-gaining hope for entrepreneur-
ship research. Entrepreneurship and Regional Development, 28(7–8), 477–486. https://
doi.org/10.1080/08985626.2016.1221227

Ferreira, J. J., Fayolle, A., Fernandes, C., & Raposo, M. (2017). Effects of Schumpeterian 
and Kirznerian entrepreneurship on economic growth: panel data evidence. Entrepre-
neurship and Regional Development, 29(1–2), 27–50. https://doi.org/10.1080/089856
26.2016.1255431

Frank, H., & Landström, H. (2016). What makes entrepreneurship research interesting? 
Reflections on strategies to overcome the rigour–relevance gap. Entrepreneurship and 
Regional Development, 28(1–2), 51–75. https://doi.org/10.1080/08985626.2015.1100
687

Freytag, A., & Thurik, R. (2007). Entrepreneurship and its determinants in a cross-country 
setting. Journal of Evolutionary Economics, 157–170. https://doi.org/10.1007/978-3-
540-87910-7_8

Fuentelsaz, L., González, C., Maícas, J. P., & Montero, J. (2015). How different formal 
institutions affect opportunity and necessity entrepreneurship. BRQ Business Research 
Quarterly, 18(4), 246–258. https://doi.org/10.1016/j.brq.2015.02.001

GEM. (2018). Global-Report 2017-18. In Global Entrepreneurship Monitor. Retrieved 
from https://www.gemconsortium.org/report

Hébert, R. F., & Link, A. N. (1989). In search of the meaning of entrepreneurship. Small 
Business Economics, 1(1), 39–49. https://doi.org/10.1007/BF00389915

Hechavarría, D. M. (2016). The impact of culture on national prevalence rates of social and 
commercial entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Jour-



43
nal, 12, 1025–1052. https://doi.org/10.1007/s11365-015-0376-1

Hechavarria, D. M., & Reynolds, P. D. (2009). Cultural norms & business start-ups: The 
impact of national values on opportunity and necessity entrepreneurs. International 
Entrepreneurship and Management Journal, 5(4), 417–437. https://doi.org/10.1007/
s11365-009-0115-6

Ketkar, S., & Acs, Z. J. (2013). Where Angels Fear to Tread: Internationalization of Emer-
ging Country SMEs. Journal of International Entrepreneurship, 11(3), 201–219. ht-
tps://doi.org/10.1007/s10843-013-0107-z

Landström, H. (2006). Pioneers in Entrepreneurship and Small Business Research. In Aca-
demy of Management Review (Vol. 31). https://doi.org/10.5465/AMR.2006.20208697

Levie, J., & Autio, E. (2008). A theoretical grounding and test of the GEM model. Small 
Business Economics, 31(3), 235–263. https://doi.org/10.1007/s11187-008-9136-8

Leyden, D. P. (2016). Public-sector entrepreneurship and the creation of a sustainable inno-
vative economy. Small Business Economics, 46(4), 553–564. https://doi.org/10.1007/
s11187-016-9706-0

Nijkamp, P. (2003). Entrepreneurship in a Modern network economy. Regional Studies, 
37(4), 395–405. https://doi.org/10.1080/0034340032000074424

North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. In 
Cambridge: Cambridge University Press.

North, D. C. (1991). Institutions. Journal of Economic Perspectives, 5(1), 97–112.
Pinillos, M.-J., & Reyes, L. (2011). Relationship between individualist – collectivist cultu-

re and entrepreneurial activity : evidence from Global Entrepreneurship Monitor data. 
Small Business Economics, 37, 23–37. https://doi.org/10.1007/s11187-009-9230-6

Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Competitive Intelligence 
Review, 1(1). https://doi.org/10.1002/cir.3880010112

Reynolds, P. D. (2003). The Global Entrepreneurship Monitor: Implications for Europe. 
Local Heroes in the Global Village- Globalization and the New Entrepreneurship Po-
licies, 173–188.

Reynolds, P. D., Camp, S. M., Bygrave, W. D., Autio, E., & Hay, M. (2001). Global Entre-
preneurship Monitor - Excutive Report. Global Entrepreneurship Monitor, 1–55.

Schwab, K. (2013). The Global Competitiveness Report 2013-2014. In World Economic 
Forum Report 2013- 2014. https://doi.org/10.5860/choice.44-5759

Schwab, K. (2015). The Fourth Industrial Revolution. Nature Nanotechnology, 1–9. ht-
tps://doi.org/10.1136/oem.2009.051128

Schwab, K. (2017). The Global Competitiveness Report The Global Competitiveness Re-
port 2017-2018. In World Economic Forum (Vol. 5). https://doi.org/92-95044-35-5

Schwab, K. (2018a). Globalization 4 . 0 – what it means and how it could benefit us all. 
World Economic Forum Annual Meeting, 1–5.

Schwab, K. (2018b). The Global Competitiveness Report 2018- Preface. In The Global 
Competitiveness Report 2018.

Schwab, K., & World Economic Forum. (2018). The Global Competitiveness Report 2018. 
In World Economic Forum Reports 2018. https://doi.org/ISBN-13: 978-92-95044-73-9

Shane, S. (2012). Reflections on the 2010 AMR Decade Award: delivering on the promise 
of entrepreneurship as a field of research. The Academy of Management Review, 37(1), 
10–20. https://doi.org/10.5465/amr.2011.0078

Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The Promise of Entrepreneurship as a Field of Re-
search. The Academy of Management Review, 25(1), 217–226. https://doi.org/10.5465/
amr.2000.2791611

Stel, A. Van, Carree, M. A., & Thurik, R. (2005). The effect of entrepreneurial activity 
on national economic growth. Small Business Economics, 24(3), 311–321. https://doi.
org/10.1007/s11187-005-1996-6



44
Thurik, R., & Dejardin, M. (2011). The Impact of Culture on Entrepreneurship. The Eu-

ropean Business Review, 57–59. Retrieved from http://www.europeanbusinessreview.
com/?p=3380

Van Praag, M. (1999). Some Classic Views on Entrepreneurship. De Economist, 147(3), 
311–335. https://doi.org/10.1023/A

Verheul, I., Wennekers, S., Audretsch, D. B., & Thurik, R. (2001). An Eclectic Theory 
of Entrepreneurship: Policies, Institutions and Culture. Tinbergen Institute Discussion 
Paper, 01-030/3.

Wennekers, S., & Thurik, R. (1999). Linking Entrepreneurship and Economic Growth. 
Small Business Economics, 13, 27–55.

Witte, C. T. (2013). Cultural determinants of social entrepreneurship.
Wong, P. K., Ho, Y. P., & Autio, E. (2005). Entrepreneurship, innovation and economic 

growth: Evidence from GEM data. Small Business Economics, 24(3), 335–350. https://
doi.org/10.1007/s11187-005-2000-1

World Economic Forum. (2017). The Global Competitiveness Report 2017–2018. In World 
Economic Forum Reports 2017- 2018. https://doi.org/92-95044-35-5

World Economic Forum. (2019). World Economic Forum- Mission.



45

O CASO DA TRÍPLICE HÉLICE DE CHAPECÓ PARA 
A IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO CHAPECÓ@

THE TRIPLE HELIX CASE OF CHAPECÓ FOR THE 
IMPLEMENTATION OF THE CHAPECÓ@ SCIENTIFIC AND 

TECHNOLOGICAL PARK

C. Dallacorte1, R. Barichello2 
 

Resumo

O conceito da tríplice hélice tem como objetivo fomentar a inovação com base na re-
lação governo-universidade-empresa. Para que esta interação ocorra de forma adequada, 
existem os Sistemas Regionais de Inovação, definidos como estruturas em que organizações 
e instituições interagem entre si a fim de facilitarem as inovações tecnológicas em nível 
regional. Desta forma, é possível garantir que a inovação seja o propulsor das mudanças 
regionais. Este estudo tem o objetivo de destacar o trabalho da Tríplice Hélice formada na 
região de Chapecó, realizado por meio do Sistema Regional de Inovação, apresentando o 
case do Parque Científico e Tecnológico Chapecó@. O Parque Chapecó@ é uma iniciativa 
de uma rede estadual do Governo do Estado de Santa Catarina juntamente com atores lo-
cais de cada região e tem o intuito de auxiliar na produção e disseminação de conhecimento, 
agregando valor à produção local, qualificando pessoais e potencializando o crescimento 
econômico regional. Assim, pretende-se reconhecer que estas iniciativas são fundamentais 
para o desenvolvimento local e a inclusão da inovação na região.

PALAVRAS CHAVE: Tríplice Hélice; Sistemas Regionais de Inovação; Chapecó@

Abstract

The concept of triple helix aims to foster innovation based on the government-uni-
versity-business relationship. For this interaction to take place properly, there are Regional 
Innovation Systems, including the structures in which institutions and institutions inte-
ract with each other and in order to facilitate as technological innovations at the regional 
level. In this way, it is possible to ensure that innovation is the driver of regional change. 
This study aims to highlight the work of the Triple Helix formed in the Chapecó region, 
carried out through the Regional Innovation System, show the case of “Parque Científico 
e Tecnológico Chapecó@”. The Parque Chapecó@ is an initiative of a state network of the 
government of Santa Catarina that includes local actors from each region and is intended 
to assist in the production and dissemination of knowledge, adding value to local produc-
tion, qualifying personnel and enhancing regional economic growth. Thus, it intends to 

1 carold@unochapeco.edu.br; Unochapecó.
2 rodrigo.b@unochapeco.edu.br; Unochapecó
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recognize that these initiatives are fundamental for local development and the inclusion of 
innovation in the region.

KEYWORDS: Triple Helix; Regional Innovation Systems; Chapecó@

 
1. ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO

Os Sistemas de Inovação (SI) surgiram com o objetivo central da inovação, a fim de gerar cres-
cimento, produtividade, bem-estar material e entendimento da inovação. O conceito, originário 
do pensamento evolucionista, está relacionado a  um processo dinâmico, interdependente, amplo 
e complexo, tendo o envolvimento de instituições econômicas, sociais, históricas e culturais (Ca-
sali, Da Silva, & Carvalho, 2010).

Sabe-se que a promoção do potencial local de inovação através de Sistemas de Inovação é impres-
cindível baseando-se no futuro do modelo econômico, uma  vez que através dos sistemas é possível 
sustentar e fortalecer vantagens competitivas. Desta forma, deve-se prestar atenção nas análises das 
dinâmicas territoriais da competitividade e inovação, uma vez que quanto mais competitiva uma re-
gião, maior a necessidade de desempenhos elevados em termos de inovação, as quais podem receber 
suporte caso haja um Sistema de Inovação  eficaz e consistente (Natário et al., 2012).

Casali, Da Silva & Carvalho (2010) descrevem que apesar da perspectiva nacional de sistema 
de inovação ter sido amplamente utilizada, é importante avaliar-se o objetivo do trabalho e suas 
características próprias da região de estudo, trabalhando-se, portanto, este conceito em um dife-
rente nível de agregação. Neste sentido, entram os Sistemas de Inovação Regional (SRIs), onde 
o principal argumento desta diferenciação é que as regiões que constituem um estado, um país, 
possuem suas próprias características, sejam elas históricas, culturais, políticas ou econômicas, e 
devem ser trabalhadas de forma individual, formando seus próprios sistemas de inovação.

Neste contexto, as primeiras definições a respeito de sistemas de inovação no âmbito regional 
foram propostas por Cooke, Uranga & Etexbarria (1997), que descrevem estes sistemas como 
estruturas em que organizações e instituições interagem entre si a fim de facilitarem as inovações 
tecnológicas em nível regional.

De acordo com Arancegui (2009), o objetivo destes sistemas está  relacionado com o descobri-
mento do processo de inovação. É um modelo que, ao contrário dos demais, mantém as suas carac-
terísticas concentradas no território, tendo foco nas instituições e organizações que trabalham em 
processos de pesquisa e exploração voltadas à inovação.

Araújo Filho, Pimenta & Lasmar (2008) desenvolveram um estudo de caso no Estado do 
Amazonas com o intuito de evidenciar os principais elementos que caracterizam um sistema de 
inovação, avaliando diferentes graus de intensidade. Verificaram que a presença de instituições 
públicas, a nível federal e estadual, contribui na formulação de políticas de fomento relacionados 
à inovação, apresentando vasto conhecimento da realidade local.

Ainda de acordo com os autores Araújo Filho, Pimenta & Lasmar (2008), o segundo ele-
mento que caracteriza um sistema de inovação é o conjunto de instituições de ensino técnico e 
superior, que, através da sua capacidade em formar mão-de-obra especializada, auxilia na gera-
ção de conhecimento, fortalecendo a região. Outro elemento de fundamental importância são 
as agências e fundos de financiamento dedicados a atividades de inovação, a empresas inovadoras 
fornecendo apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento, e também, a formação de recursos 
humanos de alto nível.

Já o estudo de caso de Vaz et al. (2014) destaca os benefícios que Portugal tem obtido desde 
à adesão à União Europeia, principalmente no âmbito financeiro, a fim de incentivar o investi-
mento e modernização especialmente nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Neste 
processo, identificou-se o crescente interesse de decisores públicos acerca da produção e processo 
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de transferência do conhecimento, além do papel dos diferentes atores que contemplam a tríplice-
-hélice como governo, empresas, universidades, agências, etc. nesse mesmo processo, destacando 
assim a relevância de um Sistema de Inovação Regional.

Entretanto, essas iniciativas ainda são falhas visto que apesar de haver um grande esforço do 
país na construção de redes de inovação regionais, surgiram fatores limitantes que tem impedido 
a eficácia destes sistemas, como a falta de interação entre os diferentes agentes regionais (empresas, 
comunidade, instituições, agências do governo) no processo de aprendizagem coletiva e transfe-
rência de conhecimento (Oliveira & Natário, 2016). Sendo assim, sugere-se que os fatores limi-
tantes sejam avaliados para que ações possam ser tomadas a fim de evitar situações que possam vir 
a interferir no andamento do sistema, incluindo ainda o estímulo à interação e troca de conheci-
mento por parte dos atores envolvidos.

Seguindo esta proposição, Araújo Filho, Pimenta & Lasmar (2008) destacam que parques 
industriais e tecnológicos, que contenham empresas de pequeno e grande porte, com habilidades 
para estruturarem um conjunto de ações para inovação são essenciais em um sistema de inovação. 
A capacidade de gestão deve estar presente em um sistema de inovação para que o planejamento, o 
controle e a avaliação das atividades estejam alinhados, objetivando a excelência regional.

Além disso, os autores ressaltam que a articulação e a conexão entre os atores permitem a troca 
de conhecimento, servindo como elemento de sustentação do desenvolvimento econômico mo-
derno. A relação entre instituições de ensino e pesquisa e empresas fortalece essa união e contribui 
de forma positiva na execução eficaz das atividades. Por fim, prioridades coletivas servem como 
um alicerce e são indispensáveis para o bom funcionamento de um sistema de inovação.

Os Sistemas de Inovação Regional têm apresentado diversas confusões por diferentes defini-
ções verificadas em todo o mundo, dificultando um entendimento único do modelo, entretanto, 
pode-se identificar que em todos os casos, reitera-se a necessidade de haver políticas bem definidas 
na geração e compartilhamento de conhecimento.

Com isso, a presença de uma governança estruturada, focada nas condições regionais, propor-
ciona ágil evolução no mercado de inovação. Pode-se dizer que a interação entre instituições de 
ensino e pesquisa, organizações governamentais e não-governamentais e estruturas tecnológicas 
formam um SRI. O efeito conjunto destes envolvidos tem como intuito encorajar sistemicamente 
os atores pertencentes à região propensa a inovação, contribuindo positivamente no desenvolvi-
mento regional.

2. TRÍPLICE HÉLICE

A Tríplice Hélice é um modelo reconhecido internacionalmente, que tem o objetivo de es-
timular a interação entre governo, universidade e empresa com foco no fomento a inovação (Et-
zkowitz & Leydesdorff, 1995). De acordo com os autores, este modelo destaca que a universidade 
é a organização central que promove o conhecimento e estimula as relações entre o setor produti-
vo e o governo, gerando assim a produção de novos conhecimentos, incorporando novas oportu-
nidades ao desenvolvimento econômico e fomentando a inovação tecnológica, mantendo ainda 
suas atividades de ensino e pesquisa.

Entretanto, este modelo foi inspirado em uma iniciativa que surgiu ainda no ano de 1968, 
proposta por Sábato e Botana, o Triângulo de Sábato. Esta abordagem envolvia a ação de elemen-
tos fundamentais para o desenvolvimento social: o governo, a estrutura produtiva e a estrutura 
científica e tecnológica.

Em seu estudo, Borges (2006) comenta que os atores envolvidos em ambos os modelos são os 
mesmos, porém, a estrutura de organização se difere, na qual o modelo da Tríplice Hélice apresen-
ta um modelo triangular hierarquizado, sendo que em cada vértice há a presença de um ator, sendo 
no superior o governo, no outro vértice o setor produtivo, a infraestrutura científica e tecnológica 
se mantém no terceiro vértice.
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No que diz respeito a participação da academia neste modelo, destaca-se a necessidade de 

ampliar o papel das instituições como produtoras de conhecimento, unindo suas relações junto 
às empresas e governo na execução e aplicação deste conhecimento. A conexão que estas ligações 
geram são desde a noção da existência uma da outra, até fortes laços organizacionais. De todo 
modo, a classificação dos tipos de relação gerados entre os elos é desafiante, visto que existe uma 
mudança constante e podem se estruturar em diferentes formatos, podendo ser formais ou infor-
mais, públicas ou ocultas, intencionais (fruto de parcerias, cooperativas, joint ventures e outros) 
ou não intencionais (transbordamentos), etc (Ramos Filho et al., 2017).

Tendo em vista a importância da interação destes três elos no modelo globalizado atual, a 
Tríplice Hélice é primordial no que tange ao desenvolvimento das inovações e na transferência 
do conhecimento. Este formato permite que toda e qualquer informação e conhecimento possam 
ser compartilhados, gerando assim propostas de novas ações para o desenvolvimento regional em 
diversos espaços da sociedade.

Assim, Etzkowitzi & Zhou (2017) ressaltam que o eixo da universidade passa a deixar de lado 
a figura social de ator secundário limitado ao ensino superior e pesquisa e assume uma posição 
fundamental na geração de novas indústrias e empresas, equivalente ao da indústria e do governo. 
Neste sentido, destaca-se que as interações destes atores, com foco na inovação e empreendedo-
rismo, são o ponto chave para promover o desenvolvimento social e o crescimento econômico 
baseados no conhecimento.

3. SISTEMA DE INOVAÇÃO DE CHAPECÓ

Em estudo realizado por Dallacorte (2017), identificou-se que o Sistema Regional de Ino-
vação (SRI) foi estruturado com base no princípio da tríplice hélice, unindo governo, academia 
e empresas. Esta ação tem como objetivo extrair ao máximo a capacidade do município para o 
desenvolvimento regional e de inovação. O SRI de Chapecó tem seu foco voltado ao Parque Tec-
nológico Chapecó@, através da Rede de Inovação da Unochapecó que possui papel fundamental 
na disseminação do conhecimento e da tecnologia e inovação na comunidade.

Além disso, o sistema aborda os principais clusters do município e suas empresas envolvidas, 
identificados por Dallacorte (2017) nas áreas de agroindústria, agricultura, construção civil, comu-
nicação, móveis e madeira, metal-mecânica e tecnologia da informação. A Prefeitura e secretarias 
contemplam o elo do governo e a Unochapecó representa as instituições de ensino. Esta cooperação 
é fundamental para o alinhamento de estratégias voltadas à inovação e o crescimento econômico.

A autora Dallacorte (2017) ainda destaca que vislumbra-se atingir um modelo de SRI estável 
para o município de Chapecó, inserindo assim ações em demais municípios da região Oeste de 
Santa Catarina. Planeja-se expandir a atuação do Parque Chapecó@ para alguns locais mapeados 
como polos estratégicos de inovação, como Seara, Palmitos, Xaxim, Maravilha e Pinhalzinho. 
Assim, o SRI terá condições de atuar de forma conjunta com estes municípios, em articulação com 
o Parque Chapecó@, uma vez que Chapecó se torna o polo sede e com isso poderá sugerir estraté-
gias para o desenvolvimento de políticas e programas de capacitação, incentivo e desenvolvimento 
da inovação e novos empreendimentos neste outros locais. Sendo assim, há um mútuo trabalho, 
onde se desenvolve uma relação direta e as empresas regionais começam a atuar dentro do parque.

Koch (2018) avaliou em sua pesquisa 6 dimensões que podem influenciar no ecossistema re-
gional de Chapecó: suporte, cultura, finanças, governo/políticas, capital humano e mercado.

Na dimensão Suporte estudou-se se os catalisadores do ecossistema estimulam e incentivam 
as ações do empreendedorismo e inovação, identificando que este apoio em sentido amplo, incen-
tivando a atividade empreendedora e inovadora é mais presente em relação a oferta de programas 
voltados a apoio jurídico e especializado aos empreendedores. Isto se dá principalmente por conta  
do fomento ao empreendedorismo e à inovação gerado por algumas universidades da região, atra-
vés da realização de eventos, oferta de disciplinas específicas e incubadoras.
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A dimensão Cultura abordou principalmente valores sociais, entre eles, estímulo à criativida-

de, experimentação, tolerância ao erro e à falha por parte do empreendedor e status. Neste sentido, 
verificou-se que enquanto se avalia positivamente o status do empreendedor, o erro e a falha não 
são tolerados; este resultado deve ser trabalhado visto que no mundo do empreendedorismo, as 
experiências adquiridas são pautadas em tentativas frustradas, mas que geram posteriormente o 
êxito através da persistência e comprometimento (Koch, 2018)

Já para a dimensão Finanças, o foco deu-se na identificação de benefícios para o fomento à 
criatividade de ideias e sua inserção no mercado consumidor. Nota-se que Chapecó apresenta in-
vestidores potenciais que estimulam ideias pontuais inovadoras, além de contar com incubadoras 
que suportam esses empreendedores no início de seus negócios. Entretanto, tendo em vista todo 
o potencial existente no país a nível de investimento, essas formas de financiamento são conside-
radas limitadas (Koch, 2018).

O autor Koch (2018), na dimensão de Governo/Políticas, buscou avaliar as ações dos atores 
públicos e órgãos governamentais no que tange aos incentivos à legislação inerente ao empreen-
dedorismo e à inovação, bem como às políticas voltadas para esse fim. O resultado assemelha-se 
ao observado anteriormente, necessitando a mobilização e sensibilização por parte do poder pú-
blico na questão de aporte financeiro a fim de alavancar a atividade empreendedora, deixando de 
encará-la como um capital de alto risco e sim uma forma de promover melhores resultados para a 
economia regional.

A dimensão de Capital Humano revela a maturidade da força de trabalho e a formação acadê-
mica da região. Com base nos resultados identificados anteriormente, percebe-se que é fundamen-
tal que o estímulo ao empreendedorismo em uma nova cultura seja desenvolvido nos diferentes 
elos da tríplice. É necessário que sejam formados empreendedores em uma condição de erro tole-
rável, incentivando o aprendizado e aplicação do conhecimento baseado nas experiências adqui-
ridas, sendo ainda pautado pela persistência para alcançar o resultado almejado (Koch, 2018).

Por fim, Koch (2018) apresenta sua última dimensão, de mercado, que envolve a diversificação 
das atividades e seu crescimento, buscando a inserção de novos produtos, bem como a atração de 
talentos para retroalimentar a geração da riqueza tangível e intangível. Os resultados observados 
revelam que o potencial de associativismo que a região possui, consegue manter o mercado aque-
cido mesmo em momentos de crise. Esta característica marcante da região por meio das cooperati-
vas é o que influencia o mercado, principalmente no que diz respeito ao agronegócio, fortalecendo 
a economia.

Sendo assim, identifica-se que o Sistema Regional de Inovação de Chapecó, pautado no con-
ceito de tríplice-hélice e envolvendo todos os atores nas dimensões estudadas tende a proporcio-
nar cada vez mais resultados positivos para o desenvolvimento da inovação na região, impactando 
desta forma na economia e atraindo visibilidade para o município.

4. CASE Chapecó@

Visando construir um Sistema Regional de Inovação na região de Chapecó e prezando pelo 
bom funcionamento da Tríplice Hélice e seu objetivo de fomentar a inovação, vislumbrou-se a 
possibilidade de implementar um Parque Científico e Tecnológico na cidade, atualmente chama-
do de Chapecó@, sendo a principal central de todo este ecossistema. 

A discussão sobre a implantação de um parque tecnológico em Chapecó, teve início ainda no 
ano de 2008, a partir da interlocução da Unochapecó com o Programa de Pós-Graduação em En-
genharia de Gestão do Conhecimento - EGC/UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, 
FAPESC e outras instituições congêneres.

Ainda em 2008 criou-se a política de inovação da Unochapecó e neste mesmo ano foi imple-
mentado o Núcleo de Inovação e Transferência Tecnológica – NITT, que se colocou como orga-
nismo indutor da relação Universidade- Empresa. De acordo com Varrichio & Santos (2015), os 
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Núcleos de Inovação Tecnológica  (NITs) são fundamentais para o bom desempenho da trans-
ferência de tecnologia nas Instituições de Ensino Superior, além de ter o intuito de garantir a 
política institucional de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, bem como gerir 
as atividades de pesquisa e propriedade intelectual, resultando em um ambiente favorável para a 
defesa do conhecimento e transferência de tecnologia.

Em março de 2009 a Unochapecó realizou, juntamente com a programação do Seminário Sul-
-Brasileiro de Inovação e Transferência Tecnológica, um debate sobre a instalação de um Parque 
Tecnológico na cidade de Chapecó. Esta iniciativa teve a participação dos debatedores Neri dos 
Santos, e Paulo Esteves (UFSC), juntamente com o então Presidente da ACIC Chapecó, Vicen-
zo Mastrogiacomo, o Secretario de Desenvolvimento Regional, Luciano Buligon e o Secretario 
de Desenvolvimento Econômico de Chapecó, Américo do Nascimento Júnior. A atividade teve 
como objetivo ampliar a compreensão sobre a definição e as condições necessárias para a implan-
tação de um Parque Tecnológico em Chapecó. Em maio de 2010, uma missão foi organizada para 
visita e conhecimento de Parques Tecnológicos na região da Catalunha, de onde muitas informa-
ções foram colhidas, possibilitando um maior entendimento sobre os tipos de parques existentes, 
bem como as diferentes formas possíveis de organização e governança. Tais informações foram 
fundamentais para estruturação de um projeto de ParqueTecnológico.

A partir do Edital público da FAPESC, 012/2009 foi aprovado o projeto “ESTRUTURA-
ÇÃO ESTRATÉGICA PARA DESENVOLVIMENTO DA INOVAÇÃO NO OESTE CA-
TARINENSE”, que permitiu a implementação de algumas iniciativas importantes para o desen-
volvimento do Projeto do Parque Tecnológico, entre as quais:

1. Implantação de um Doutorado em Engenharia de Produção (DINTER), em parceria 
com a UFRGS, para formação de Recursos Humanos capacitados e a produção de 
teses ligadas ao tema da produção e inovação;

2. Elaboração de um projeto de Mestrado Profissional em Tecnologia a ser encaminhado à 
CAPES (Hoje, mestrado e Doutorado em Tecnologia e Gestão da Inovação da UNO-
CHAPECO);

3. Criação e implementação do Projeto “Residência de Software”, gerando um modelo 
a ser construído que permite a aproximação da academia com o setor produtivo, a 
partir dos cursos de Sistemas de Informação e Ciência da Computação, permitindo 
uma melhor preparação dos profissionais egressos da Unochapecó para sua inserção 
no mercado de trabalho num contexto de inovação, ao mesmo tempo em que permite 
o desenvolvimento de novos produtos para o mercado;

4. Criação, na Unochapecó, dos cursos de graduação em Engenharia Mecânica e Enge-
nharia Elétrica.

5. Implementação da Estratégia de Núcleos de Pesquisa culminando na Estruturação dos 
Programas de Stricto Sensu da Instituição.

Em 2011 uma missão foi realizada a Barcelona, onde a comitiva que continha o Governador 
do Estado de Santa Catarina Raimundo Colombo e o Secretário do Estado de SC, Paulo Bor-
nhausen, além de Universidades, empresários e políticos, firmou parcerias e buscou elementos 
para a constituição de uma rede de Polos de Inovação para o Estado Catarinense.

Um dos elementos foi a visitação ao Parque 22@, considerado o distrito de inovação da cidade 
de Barcelona, que serviu como inspiração para a modelagem proposta pelo governo. Schlichting 
et al. (2015) descreve que o desenvolvimento do 22@ foi desenhado por meio de uma estratégia 
envolvendo três pilares: inovação econômica, social e urbana, atuando de forma integrada em to-
das elas. O investimento inicial foi proporcionado pelo setor público, com a presença de centros 
de pesquisa e áreas universitárias especializadas, favorecendo a transferência de tecnologia e apro-
ximação de grandes empresas. Desta forma, o modelo estruturado em Santa Catarina, que envolve 
o Parque Chapecó@ foi delineado no mesmo formato, a fim de envolver todos os atores locais.
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Em 2012, um curso de Capacitação aos gestores dos Parques Catarinenses foi realizado em 

Santa Catarina e na Catalunha.
O Parque Científico e Tecnológico Chapecó@ faz parte de uma  rede estadual que encami-

nhou um projeto ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, visando acessar um recurso 
de emenda parlamentar encaminhado pela bancada Catarinense no Congresso Nacional, para 
edificação da sede administrativa do Parque, para o início do ano de 2013. O projeto do Parque 
Científico e Tecnológico Chapecó@ teve seu lançamento em 12 de dezembro de 2012.

Já  no  início  de  2013  o  documento  do  Plano  de  Gestão  foi  elaborado e entregue ao 
Governo do Estado de Santa Catarina (SDS – Secretaria de Desenvolvimento Sustentável), que 
preparou o projeto arquitetônico a ser entregue ao Município de Chapecó para licitação no início 
de 2014, com recursos assegurados para o final de 2013. Ao mesmo tempo em que o processo de 
construção do Edifício 01 – Administrativo, foi tendo estas definições, através da Diretoria de 
Projetos, Logística e Obras da UNOCHAPECO, buscou-se preparar o projeto do Edifício 02 – 
Empresas, para futura captação. No mesmo sentido as prospecções e negociações com empresas 
prosseguiram. Também foram recebidas consultas de empresas de software, de placas fotovoltai-
cas, de inseminação de animais, dentre outras, que aguardam a definição do início das obras para 
firmar os acordos de cooperação e intencionalidade de ocupação do Pqt Chapecó@.

Para dar início ao projeto do Sistema Regional de Inovação e concepção do Parque, abran-
gendo o conceito da Tríplice Hélice, delinou-se uma estratégia de preparação de um ambiente de 
inovação, a partir da criação de uma Rede de Inovação no ano de 2012: Escritório de Projetos e 
Prestação de Serviços, Escritório de Negócios e Empreendedorismo, Escritório de Apoio à Gestão 
Pública, do NITT - Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia, Inctech - Incubadora 
Tecnológica da Unochapecó, e o Centro de Residência de Software (CRS), Laboratório de Teste 
de Software (LTS) se completa com a formação específica que é possível com a produção científica 
que será gerada pelo Programa de Pós Graduação em Tecnologia e Gestão da Inovação, que ofe-
rece um conjunto de projetos e recursos humanos para geração de propostas de novos produtos, 
processos, inovação organizacional e em marketing.

A Rede de Inovação, visa promover ações coordenadas no que se refere à aplicação dos ins-
trumentos de incentivo à inovação, observadas as diretrizes estabelecidas pelas Lei Municipal nº 
6.476/20013, de 2013, Lei Estadual 14.328/2008 (SANTA CATARINA, 2008), de 2008, e pela 
Lei Federal nº 10.973, de 2004, e pelas prioridades da política nacional de ciência, tecnologia e 
inovação através da Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei nº 13.243/2016), bem 
como as orientações constantes do Planejamento Estratégico da Instituição e do Parque Científi-
co e Tecnológico.

Este modelo também se assemelha ao observado no Parque Científico de Barcelona, 22@, 
que possui uma agência de desenvolvimento local, 22@BarcelonActiva, que cumpre um papel 
estratégico no distrito de inovação (Schlichting, 2015).

A política de empreendedorismo, inovação tecnológica e social da Unochapecó está inclusa 
ao Chapecó@, parque tecnológico, promovendo em parcerias com a extensão, pós-graduação lato 
e stricto sensu, sociedade regional e internacional conhecimentos científico, tecnológico, social e 
cultural produzidos na Universidade e na comunidade regional do entorno de seus campus.

Ganzert & Martinelli (2009), em seu trabalho sobre a transferência de conhecimento em Sis-
temas Regionais de Inovação, apresentou a perspectiva do Vale do Silício. Destacou a importância 
das instituições de ensino, como Stanford, para esse processo, citando ainda a forte relação das 
universidades com profissionais do mercado, principalmente empresas de tecnologia, as quais fa-
zem parte do sistema. Isso fortalece a cooperação entre os atores envolvidos e traz um ganho sig-
nificativo de transferência tecnológica e de conhecimento. Sendo assim, verifica-se que o modelo 
desenvolvido pelo Pct Chapecó@ em parceria com a Unochapecó tende a gerar o mesmo impacto 
que a estrutura evidenciada no Vale do Silício propõe naquela região.

O Parque tecnológico prima pelo desenvolvimento e cuidados para com a produção, conser-
vação e divulgação do patrimônio da ciência e das empresas e indústrias, escolas e centros cultu-
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rais produzidos com auxílio e pesquisas da Universidade, registrando patentes, marcas, softwares, 
direitos autorais, músicas e produções que necessitem direitos específicos de pessoas e Institui-
ções, bem como de processos educativos e inovadores para melhoria na qualidade da vida na ter-
ra. Apoio aos movimentos sociais, empresas, indústrias, estudantes, professores e funcionários na 
construção e encaminhamento de projetos e ou atividades inerentes da pesquisa com publicações 
dos resultados, contribuições e impactos para a sociedade.

No ano de 2020, estará operando o primeiro prédio, do Parque Tecnológico (Figura 01).

Figura 1: Centro e Inovação Ledônio Migliorini
Fonte: Prefeitura Municipal de Chapecó.

A Unochapecó através do Parque tecnológico potencializará o empreendedorismo e a ino-
vação, oferecendo suporte técnico, gerencial e formação complementar ao empreendedor. Com 
isso, a proposta de Sistema Regional de Inovação, por meio da Tríplice Hélice e apoio dos atores 
envolvidos, se concretiza e desempenha seu papel de auxiliar o desenvolvimento da inovação em 
toda a região, sendo um pilar essencial para o crescimento regional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A apresentação do Case do Parque Chapecó@ teve como objetivo mostrar a estruturação do 
Sistema Regional de Inovação na região de Chapecó, através da utilização do conceito de Tríplice 
Hélice. Verifica-se que o modelo apresentado estrutura-se em uma ação desenvolvida pelo governo 
do estado de SC, e na região já vem sendo aplicada pelos atores locais, mas principalmente através 
da Rede de Inovação, incorporando a universidade, centros de pesquisa, empresas, associações e 
prefeitura.

A Tríplice Hélice pode ser muito bem evidenciada através da idealização da proposta do Par-
que, que surgiu entre a parceria da Unochapecó - Universidade Comunitária da Região de Chape-
có, setor empresarial e o poder público. O Parque Científico e Tecnológico Chapecó@ nasce com 
a missão de potencializar o crescimento econômico, produzir e disseminar conhecimento, agregar 
valor à produção local e qualificar as pessoas. Atua diretamente nas demandas da comunidade e 
objetiva transformar o cenário econômico e científico regional. Verifica-se que assim como a es-
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trutura do Parque 22@ de Barcelona, e a comunidade do Vale do Silício, o Chapecó@ consegue 
proporcionar a comunidade regional um ambiente catalisador que busca na integração dos setores 
produtivos regionais com as universidades prover alternativas para atuais e novos modelos de ne-
gócios, aumentando a competitividade e gerando mais riquezas.

Sendo assim, pretende-se que o Sistema Regional de Inovação de Chapecó, junto à estrutura 
do Parque Chapecó@ sejam reconhecidos como o principal elo fomentador da inovação na re-
gião, além de servir como uma central de soluções para quem busca inovação, ou seja, uma rede de 
cooperação que trabalha para resolver os problemas da sociedade e do mercado - um lugar onde o 
conhecimento encontra o mercado. Pretende-se posicionar o Parque como o principal mecanismo 
de impacto, articulação e interação com a sociedade no que diz respeito ao desenvolvimento da 
região por meio da inovação, empreendedorismo, tecnologia, criatividade e empreendedorismo.
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ALGUMAS NOTAS SOBRE OS CONTRATOS DE 
ADESÃO A CLÁUSULAS CONTRATUAIS GERAIS - O 

PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO

SOME NOTES ON CONTRACTS FOR ADHERENCE TO 
GENERAL CONTRACTUAL CLAUSES – THE LOYALTY PERIOD

David Falcão 1

Resumo

Como desvio ao princípio da autonomia privada, fruto das vicissitudes da contratação 
em massa, podemos identificar um modelo formativo de contratos de consumo que se afasta 
do tradicional e que, por sua vez, se traduz na adesão a cláusulas pré-elaboradas que con-
templam de forma genérica e massificada os interesses económicos do proponente e, cujo 
conteúdo, é, por este, determinado unilateralmente, não assistindo ao potencial aderente 
a possibilidade de negociação, limitando-se a aceitá-las ou rejeitá-las. Desta forma, com 
o intuito de prevenir abusos resultantes de contratos pré-elaborados, nomeadamente dos 
quais constem cláusulas de fidelização, e de promover a igualdade material dos contraentes, 
estabelece-se, por um lado, a obrigação de redação clara e precisa, em caracteres facilmente 
legíveis das cláusulas contratuais gerais e, por outro, a proibição de inclusão de tais cláusulas 
em contratos singulares que originem significativo desequilíbrio em detrimento do con-
sumidor. A sua utilização rege-se pelo DL 446/85 de 25 de outubro que estabelece regras 
relativas à inclusão em contratos singulares, à interpretação e integração e à fiscalização do 
seu conteúdo, e que analisaremos no presente artigo.

PALAVRAS-CHAVE: Cláusulas Contratuais Gerais; Contratos de Adesão; Período de 
Fidelização.

Abstrat

As a departure from the principle of private autonomy, as a result of the vicissitudes 
of mass contracting, we can identify a formative model of consumer contracts that departs 
from the traditional one and which, in turn, translates into adherence to pre-elaborated 
clauses that contemplate the economic interests of the tenderer, and the content of which 
is unilaterally determined by the tenderer and does not accept the possibility of negotia-
tion. Thus, in order to prevent abuses resulting from pre-made contracts, including loyalty 
clauses, and to promote the material equality of contracting parties, is established, on the 
one hand, the obligation, to redact clearly and precise, in easily legible form the general 
contractual clauses and, on the other hand, the prohibition of including such clauses in 
individual contracts that cause significant imbalance to the detriment of the consumer. Its 
use is governed by DL 446/85 of October 25 that establishes rules regarding the inclusion 

1  david@ipcb.pt; Instituto Politécnico de Castelo Branco.
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in singular contracts, the interpretation and integration and the inspection of their content, 
and that we will analyze in this article.

KEYWORDS: General Contractual Clauses; Adhesion Contracts; Loyalty Period

 
1. CLÁUSULAS CONTRATUAIS GERAIS - CCG 

Aos contratos de consumo está subjacente o princípio da autonomia privada (artigo 405.º do 
Código Civil - CC) mediante o qual as partes podem livremente fixar o conteúdo dos contratos, 
dentro dos limites da Lei.

Como desvio ao princípio da autonomia privada, fruto das vicissitudes da contratação em 
massa2, podemos identificar um modelo formativo que se afasta do tradicional e que, por sua vez, 
se traduz na adesão a cláusulas pré-elaboradas e cujo conteúdo é determinado unilateralmente 
pelo seu proponente3.

O artigo 9.º n.º 2 da Lei de Defesa do Consumidor - LDC, com o intuito de prevenir abusos 
resultantes de contratos pré-elaborados e promover a igualdade material dos contraentes, esta-
belece, por um lado, a obrigação de redação clara e precisa, em caracteres facilmente legíveis das 
CCG e, por outro, a proibição de inclusão de tais cláusulas em contratos singulares que originem 
significativo desequilíbrio em detrimento do consumidor. 

A utilização de CCG rege-se pelo DL 446/85 de 25 de outubro que estabelece regras relativas 
à sua inclusão em contratos singulares, à sua interpretação e integração e à fiscalização do seu con-
teúdo4, e que analisaremos seguidamente.

2. NOÇÃO

A noção de CCG resulta do disposto no artigo 1.º n.º 1 do DL 446/85 de 25 de outubro. Trata-
-se, pois, de cláusulas pré-elaboradas, unilateralmente formuladas5, sem negociação prévia e cujo 
conteúdo o destinatário não pôde influenciar6. Para qualificar um contrato de adesão releva, em pri-
meiro lugar, a unilateralidade das cláusulas, em segundo, que tais cláusulas contemplem de forma 
genérica e massificada os interesses económicos do proponente e, em terceiro lugar, que ao potencial 
aderente não lhe assista a possibilidade de negociação, limitando-se a aceitá-las ou rejeitá-las7.

O artigo 1.º n.º 3 estabelece que o ónus da prova de que uma cláusula contratual resultou de 
negociação prévia recai sobre quem pretenda prevalecer-se do seu conteúdo.  Parece-nos que o 
legislador simplesmente aplicou o princípio geral do ónus da prova, previsto no artigo 342.º n.º 1 
do CC. Portanto, tal como aquele que invoca um direito tem o dever de provar os factos consti-
tutivos desse direito, quem alega o direito de se prevalecer do conteúdo de uma cláusula negocial 
deve demonstrar que esta foi previamente negociada, pelo que, não se conseguindo provar a pré-
via negociação do conteúdo de uma cláusula esta continua a considerar-se uma CCG8.

2 Cfr. PINTO MONTEIRO, António, “Contratação em Massa e a Proteção do Consumidor numa Economia Globa-
lizada”, Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 139.º, n.º 3961, 2010, págs. 221 e ss.

3 Cfr. ENGRÁCIA ANTUNES, José, Direito do Consumo, Almedina, Coimbra, 2019, págs. 122 e 123.
4 Cfr. DE SÁ, Almeno, Cláusulas Contratuais Gerais e Directiva Sobre Cláusulas Abusivas, Almedina, Coimbra, 2005, 

págs. 295 e ss
5Cfr. Ac. Rel. Évora de 15/9/2010. Processo 2439/07.1TBPTM.E1 e Ac. STJ de 2/12/2013. Processo 306/10.0TCG-

MR.G1.S1.
6 Cfr. MORAIS CARVALHO, Jorge, Manual de Direito do Consumo, 6ª ed., Almedina, Coimbra, 2019, pág. 117.
7 Cfr. Ac. STJ de 14/12/2016. Processo 20054/10.0T2SNT.L2.S1.
8 Neste sentido crf. Ac. STJ de 24/3/2011. Processo 1582/07.1TBAMT-B.P1.S1 e Ac. STJ de 5/5/2016. Processo 

13161/14.2T2SNT.L1.S1. Em sentido contrário cfr. MORAIS CARVALHO, Jorge, Manual de Direito do Consu-
mo, 6ª ed., Almedina, Coimbra, 2019, págs. 118 e 119.
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O DL abrange todas as CCG independentemente da forma da sua comunicação ao público 

(sendo admitido qualquer meio de comunicação), da extensão que assumam (uma ou várias cláu-
sulas), do conteúdo que as informe ou de terem sido elaboradas pelo proponente, pelo destinatá-
rio9 ou por terceiros (normalmente sob incumbência ou a pedido do proponente), desde que se 
destinem a uma pluralidade de pessoas10 ou contratos11 (artigo 2.º).

No que concerne ao âmbito de exclusão, o DL não se aplica:

-A cláusulas que resultem de ato legislativo;
-A cláusulas que resultem de tratados ou convenções internacionais vigentes em Portugal;
-A contratos submetidos a normas de direito público;
-A atos de direito da família ou de direito das sucessões;
-A cláusulas de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho.

3. INCLUSÃO EM CONTRATOS SINGULARES

Genericamente, as CCG consideram-se inseridas nos contratos por via da aceitação do ade-
rente (artigo 4.º). Ficam, naturalmente, excluídas as não aceites especificamente, mesmo que usa-
das pelo proponente relativamente a todos os outros destinatários12, bem como as que tenham 
sido negociadas pelas partes (artigo 7.º.), uma vez que estas prevalecem sobre quaisquer CCG 
mesmo quando constantes de formulários assinado pelas partes. 

A inclusão efetiva depende, não obstante, da observância de alguns requisitos prévios, nomea-
damente a sua comunicação (artigo 5.º) e o seu esclarecimento (artigo 6.º)13.

Relativamente à comunicação14 (artigo 5.º), esta deve ser integral (n.º 1), realizada de modo ade-
quado e com a antecedência necessária à celebração do contrato, para que, tendo em conta a impor-
tância do contrato e a extensão e complexidade das cláusulas, se torne possível o seu conhecimento 
efetivo por quem use de comum diligência15 (n.º 2). O ónus da prova da comunicação adequada e 
efetiva cabe ao proponente das CCG (artigo 5.º n.º 3)16. Do incumprimento do dever de comunica-
ção resulta a exclusão do contrato singular das CCG não comunicadas (artigo 8.º al. a)).

O dever de comunicação tem o propósito de possibilitar ao destinatário o conhecimento 
antecipado e integral do clausulado que integrará o seu contrato singular, é dizer do conteúdo 
desse contrato. Como complemento deste dever de comunicação17, o DL impõe ao proponente 
um dever de informação/esclarecimento de acordo com as circunstâncias sobre todos os aspetos 
9 Da análise dos artigos 1.º n.ºs 1 e 2 e 2.º, parece-nos contraditório que as CCG possam ser elaboradas pelo destina-

tário das mesmas. Se o artigo 1.º n.º 2 estabelece que o DL se aplica às cláusulas inseridas em contratos individuali-
zados, mas cujo conteúdo previamente elaborado o destinatário não pode influenciar, urge questionar porque é que 
o legislador no artigo 2.º sustenta que as CCG possam ser elaboradas pelo destinatário das mesmas. Não será, neste 
segundo caso, de admitir que o destinatário, ao ter legitimidade para as elaborar, pôde, inegavelmente, ter influencia-
do o seu conteúdo? Parece-nos que a resposta tende a ser afirmativa. Em sentido inverso cfr. MORAIS CARVALHO, 
Jorge, Manual de Direito do Consumo, 6ª ed., Almedina, Coimbra, 2019, pág. 120.

10 Não releva se efetivamente se se aplicaram a uma multiplicidade de pessoas sendo suficiente a intenção inicial de 
uma utilização múltipla. Cfr. DE SÁ, Almeno, Cláusulas Contratuais Gerais e Directiva Sobre Cláusulas Abusivas, 
Almedina, Coimbra, 2005, pág. 214.

11 Cfr. DE SÁ, Almeno, Cláusulas Contratuais Gerais e Directiva Sobre Cláusulas Abusivas, Almedina, Coimbra, 
2005, págs. 213 e ss.

12 Cfr. Ac. STJ de 24/3/2011. Processo 1582/07.1TBAMT-B.P1.S1.
13 Cfr. DE SÁ, Almeno, Cláusulas Contratuais Gerais e Directiva Sobre Cláusulas Abusivas, Almedina, Coimbra, 

2005, págs. 231 e ss e MORAIS CARVALHO, Jorge, Manual de Direito do Consumo, 6ª ed., Almedina, Coimbra, 
2019, pág. 124 e ss.

14 Cfr. CAETANO NUNES, Pedro, “Comunicação de Cláusulas Contratuais Gerais”, Estudos em Homenagem ao 
Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, Vol. II, Almedina, Coimbra, 2011, págs. 507 e ss. 

15 O grau de diligência deve ser apreciado de acordo com as circunstâncias típicas de cada caso, como é comum no 
Direito Civil. Neste sentido Ana Prata esclarece que “A diligência média é, pois, uma diligência que varia, ela própria, 
em função das características do sujeito. O padrão que a lei acolhe tem de variar em razão da preparação cultural do 
aderente e da consequente maior ou menor vulnerabilidade dele a argumentos persuasivos do outro contratante”. 
Cfr. PRATA, Ana, Contratos de Adesão e Cláusulas Contratuais Gerais, Almedina, Coimbra, 2010, págs. 226 e 227.

16 Cfr. Ac. STJ de 24/3/2011. Processo 1582/07.1TBAMT-B.P1.S1 e Ac. STJ de 16/12/2010. Processo 
2732/07.3TBFLG.G1.S1.

17 Cfr. Ac. STJ de 4/5/2017. Processo 1961/13.5TVLSB.L1.S1.
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“obscuros” compreendidos nas CCG cuja clarificação se justifique (artigo 6.º n.º 1), implicando, 
igualmente, a prestação de todos os esclarecimentos razoáveis solicitados (artigo 6º n.º 2)18. 

Ambos os deveres, de comunicação e esclarecimento, como corolário do direito à informação 
(artigo 60.º da CRP e 8.º da LDC), concorrem para que o aderente tenha conhecimento da totali-
dade do clausulado, por um lado, e, por outro, entenda efetivamente o conteúdo desse clausulado.

Portanto, o dever de comunicação e o de informação não devem confundir-se, uma vez que, 
apesar de complementares, têm alcances distintos. O primeiro obriga o proponente a transmitir 
ao aderente quais as CCG que integrarão o seu contrato e o segundo a esclarecer o conteúdo das 
CCG que justifiquem tal esclarecimento de molde a que a formação da vontade negocial seja 
completa e esclarecida19, 20. 

O artigo 8.º als. b), c) e d) considera excluídas dos contratos singulares, respetivamente: 1) As 
cláusulas comunicadas em violação do dever de informação/esclarecimento, de molde que não 
seja de esperar o seu conhecimento efetivo; 2) As cláusulas que, pelo contexto em que surjam, pela 
epígrafe que as precede ou pela sua apresentação gráfica, passem despercebidas a um contratante 
normal, colocado na posição do contratante real; 3) As cláusulas inseridas em formulários, depois 
da assinatura de algum dos contratantes Nos dois últimos casos, excluem-se as chamadas “cláusu-
las surpresa”21. 

4. INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO

O artigo 10.º estabelece que as CCG devem ser interpretadas e integradas de harmonia com 
as regras relativas à interpretação e integração dos negócios jurídicos22, dentro do contexto do 
contrato singular em que se incluam. Remete-se, portanto, para as regras geras do CC relativas à 
interpretação e integração dos negócios jurídicos constantes dos artigos 236.º e ss23.  

O artigo 11.º n.º 1 refere, por sua vez, que as CCG ambíguas, obscuras, duvidosas, e que cuja 
interpretação não é pacífica, têm o sentido que lhes daria o contraente indeterminado normal que 
se limitasse a subscrevê-las ou a aceitá-las, quando colocado na posição de aderente real. O n.º 2 do 
artigo mencionado, como complemento, esclarece que, subsistindo a dúvida, prevalecerá o senti-
do mais favorável ao aderente24. O disposto no n.º 1 do artigo 11.º é um corolário do artigo 236.º 
n.º 1 do CC, dando prevalência à interpretação que o aderente faz do negócio jurídico. Portanto, 
as CCG ambíguas terão o sentido que o destinatário normal lhe daria se colocado na posição de 
destinatário real (artigo 236.º n.º 1, do CC)25.

18 De realçar que apesar de não resultar diretamente do diploma, tem sido entendimento da jurisprudência que o 
ónus da prova do cumprimento do dever de informação cabe ao proponente. Veja-se a título de exemplo Ac. STJ 
de 13/9/2016. Processo 1262/14.1T8VCT-B.G1.S1 e Ac. STJ de 15/2/2017. Processo 1776/11.5TVLSB.L1.S1. 

19 Num sentido semelhante cfr. Ac. STJ de 24/3/2011. Processo 1582/07.1TBAMT-B.P1.S1.
20 Em sentido distinto, Almeno de Sá, sustenta que o dever de comunicação implica, não apenas a comunicação das 

cláusulas, mas também do seu conteúdo. Discordamos respeitosamente pois, se assim fosse entendido, o dever de 
informação seria destituído de aplicabilidade. Cfr. DE SÁ, Almeno, Cláusulas Contratuais Gerais e Directiva Sobre 
Cláusulas Abusivas, Almedina, Coimbra, 2005, pág. 234. Acompanhando a posição de Almeno de Sá cfr. Ac. STJ 
de 16/12/2010. Processo 2732/07.3TBFLG.G1.S1. Acompanhando a nossa posição cfr. Ac. STJ de 24/3/2011. 
Processo 1582/07.1TBAMT-B.P1.S1 e AC. STJ de 13/9/2016. Processo 1262/14.1T8VCT-B.G1.S1.

21 Cfr. ALMEIDA COSTA, Mário Júlio e MENEZES CORDEIRO, António, Cláusulas Contratuais Gerais – Anota-
ção ao Decreto-Lei n.º n.º 446/85, de 25 de Outubro, Almedina, Coimbra, 1986, pág. 27. No mesmo sentido Cfr. 
Ac. Rel. Lisboa de 14/9/2017. Processo 9065/15.0T8LSB-2 e Ac. STJ de 18/9/2014. Processo 2334/10.7TBGDM.
P1.S1.

22 Cfr. DE SÁ, Almeno, Cláusulas Contratuais Gerais e Directiva Sobre Cláusulas Abusivas, Almedina, Coimbra, 
2005, págs. 64 e ss; ENGRÁCIA ANTUNES, José, Direito do Consumo, Almedina, Coimbra, 2019, págs. 125 e ss 
e ALMEIDA COSTA, Mário Júlio e MENEZES CORDEIRO, António, Cláusulas Contratuais Gerais – Anotação 
ao Decreto-Lei n.º n.º 446/85, de 25 de Outubro, Almedina, Coimbra, 1986.

23 Cfr. ALMEIDA COSTA, Mário Júlio e MENEZES CORDEIRO, António, Cláusulas Contratuais Gerais – Anota-
ção ao Decreto-Lei n.º n.º 446/85, de 25 de Outubro, Almedina, Coimbra, 1986, pág. 31.

24 Princípio in dubio contra stipulatorem. Cfr. Ac. STJ de 4/10/2007. Processo 07B2636. 
25 Cfr. MOURA DOS SANTOS, Teresa, “A tutela do consumidor entre os contratos de adesão e as práticas comerciais 

desleais”, RED, n.º 1, 2016, pág. 26.
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Quanto à integração das CCG, atendendo ao disposto nos artigos 9.º n.º 1 e 13.º n.º 2, os 

contratos, relativamente aos quais determinadas cláusulas tenham sido excluídas ou declaradas 
nulas, respetivamente por via dos artigos 8.º ou 12.º, mantêm-se, vigorando na parte afetada as 
normas supletivas aplicáveis. Inexistindo, no entanto, normas supletivas aplicáveis, e por remissão 
do artigo 10.º, o artigo 239.º do CC prevê que a integração da declaração negocial, deve atender à 
vontade presumível dos declarantes quanto ao ponto omisso, desde que tal não gere um desequi-
líbrio nas prestações gravemente atentatório da boa-fé, o que, por sua vez, determinará a nulidade 
do contrato (artigo 9.º n.º 2)26.

Por força do n.º 3 do artigo 11.º, o princípio in dubio contra stipulatorem previsto no n.º 2 do 
mesmo artigo, não se estende às ações inibitórias. Como bem explica Teresa Moura dos Santos, 
“no âmbito de uma ação inibitória, quando o tribunal se debruça, em abstrato, sobre um conjunto 
de cláusulas, avaliando se são ou não válidas, pode encontrar uma cláusula dúbia. Neste campo, 
aquele que é o sentido mais prejudicial da cláusula em relação ao aderente será o sentido que mais 
interessa a este sujeito, uma vez que se se optar por este sentido mais prejudicial eventualmente 
a cláusula será declarada nula. Ou seja, o mais favorável ao aderente, em última instância, é que 
a cláusula lhe seja considerada prejudicial”27. Portanto, se o propósito de uma ação inibitória se 
prende com a proibição da utilização futura de CCG e, eventualmente, a declaração de nulidade 
de CCG, não faria sentido, às cláusulas dúbias, o tribunal atribuir-lhes o sentido mais favorável ao 
aderente, uma vez que o intuito é a proibição das CCG e a sua declaração de nulidade, valendo as 
regras dos artigos 236.º a 238.º do CC28.

5. FISCALIZAÇÃO DO CONTEÚDO 

O DL 446/85 de 25 de outubro subordina, por um lado, o conteúdo das CCG a um princípio 
geral de boa-fé (artigo 15.º) e estabelece, por outro, um elenco de cláusulas proibidas (artigos 18.º 
e ss)29.

Na concretização do princípio geral de controlo das CCG assente na boa-fé30, o artigo 16.º 
apela: 1) à ponderação dos valores fundamentais do direito, relevantes em face da situação consi-
derada, em especial, 2) a confiança suscitada, nas partes, pelo sentido global das cláusulas contra-
tuais em causa, pelo processo de formação do contrato singular celebrado, pelo teor deste e ainda 
por quaisquer outros elementos atendíveis e 3) pelo objetivo que as partes visam atingir negocial-
mente, procurando-se a sua efetivação à luz do tipo de contrato utilizado. 

Parece evidente que o controlo do conteúdo das CCG assente, exclusivamente, num princí-
pio geral de boa-fé seria demasiado genérico31 e indeterminado32. Portanto, atendendo à parca 
aplicabilidade do princípio geral na fiscalização do conteúdo das CCG33 releva, efetivamente, o 
catálogo de cláusulas proibidas que tem o escopo de promover a igualdade das partes, defenden-
do os aderentes de estipulações contratuais abusivas que gerem um desequilíbrio significativo na 
relação contratual34.

26 Cfr. Ac. Rel. Guimarães de 4/5/2010. Processo 2507/08.2TBFLG.G1.
27 Cfr. MOURA DOS SANTOS, Teresa, “A tutela do consumidor entre os contratos de adesão e as práticas comerciais 

desleais”, RED, n.º 1, 2016, pág. 26.
28 Cfr. Ac. Rel. Porto de 7/4/2016. Processo 13737/15.0T8PRT.P1 e Ac. STJ de 13/11/2014. Processo 2475/10.0YXL-

SB.L1.S1.
29 Cfr. DE SÁ, Almeno, Cláusulas Contratuais Gerais e Directiva Sobre Cláusulas Abusivas, Almedina, Coimbra, 

2005, pág. 255.
30 Cfr. DIAS, Marco, “O Critério da Boa Fé no D.L. n.º 446/85”, Estudos de Direito do Consumidor, n.º 6, 2004, 

págs. 437 e ss e DE SOUSA RIBEIRO, Joaquim, “O Controlo do Conteúdo dos Contratos: Uma Nova Dimensão 
da Boa Fé”, Revista da Faculdade de Direito UFPR, n.º 42, 2005, págs. 5 e ss.

31 Cfr. ENGRÁCIA ANTUNES, José, Direito do Consumo, Almedina, Coimbra, 2019, pág. 128.
32 Cfr. MORAIS CARVALHO, Jorge, Manual de Direito do Consumo, 6ª ed., Almedina, Coimbra, 2019, pág. 161.
33 A propósito da nulidade de CCG por violação do princípio geral de boa-fé cfr. Ac. STJ de 27/9/2016. Processo 

240/11.7TBVRM.G1.S1.
34 Cfr. Ac. Rel. Lisboa de 5/6/2012. Processo 3095/08.5YXLSB.L1-7 e Ac. Rel. Coimbra de 28/10/2014. Processo 

3516/13.5TJCBR.C1.
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O catálogo de cláusulas proibidas organiza-se atendendo a dois fatores: a natureza da relação 

contratual entre as partes e a “intensidade da proibição”35.
Quanto ao primeiro fator, a natureza da relação contratual entre as partes, o catálogo das cláu-

sulas proibidas pelos artigos 18.º e 19.º aplica-se às relações entre profissionais, por força do artigo 
17.º. Por sua vez, em particular nas relações de consumo, para além de se aplicar o disposto nos 
artigos 18.º e 19.º, também se aplicam as proibições constantes nos artigos 21.º e 22.º, por via do 
estipulado no artigo 20.º.

No que diz respeito ao segundo fator, há a distinguir a cláusulas absolutamente proibidas (ar-
tigos 18.º e 21.º) e as relativamente proibidas (artigos 19.º e 22.º).

As cláusulas absolutamente proibidas, por gerarem um desequilíbrio significativo na relação 
contratual, não admissível à luz do princípio geral de boa-fé, são, em qualquer circunstância, nulas 
por força do artigo 12.º36, 37.

As cláusulas relativamente proibidas serão ou não proibidas, atendendo ao contexto contra-
tual padronizado (sendo nulas – artigo 12.º - ou válidas, respetivamente). Neste sentido, são ou 
não vedadas, por um lado, se se considerarem ou não desconformes com os padrões aplicáveis ao 
tipo de contrato em que se inserem e à atividade do proponente38 (e não por remissão ao caso con-
creto ) e, por outro, se forem ou não suscetíveis de gerar um desequilíbrio significativo na relação 
contratual não admissível à luz do princípio geral de boa-fé40, 41. 

De sublinhar que o elenco de proibições não é taxativo, atendendo a que todas as CCG se 
devem subordinar ao princípio geral de controlo previsto no artigo 15.º.

Para além da invocação da nulidade nos termos gerais42 (artigo 24.º), as CCG que violem o 
disposto nos artigos 15.º, 18.º, 19.º, 21.º e 22.º podem ser proibidas por via de ação inibitória em 
conformidade com o disposto nos artigos 25.º e ss43. 

  

6. PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO

O período de fidelização traduz-se numa cláusula contratual, por via da regra uma CCG44, 
mediante a qual o aderente se compromete a não denunciar o contrato antes de decorrido o refe-
rido período. A fidelização tem como fundamento e, inclusive, como condição de validade45, as 
contrapartidas oferecidas pelo proponente ao aderente46 (como por ex. descontos na mensalidade, 
equipamentos mais baratos, oferta do valor da instalação, oferta de canais extra ou de pacotes de 
chamadas gratuitas). Exemplos paradigmáticos de contratos de consumo com cláusula de fide-

35 Cfr. MORAIS CARVALHO, Jorge, Manual de Direito do Consumo, 6ª ed., Almedina, Coimbra, 2019, pág. 165.
36 Cfr. DE SÁ, Almeno, Cláusulas Contratuais Gerais e Directiva Sobre Cláusulas Abusivas, Almedina, Coimbra, 

2005, pág. 76.
37 Cfr. Ac. Rel. Coimbra de 2/6/2015. Processo 5202/12.4TBLRA.C1 e Ac. Rel. Lisboa de 22/6/2016. Processo 

338-14.0TVLSB.L1.-2.
38 Cfr. Ac. STJ de 16/3/2017. Processo 2042/13.7TVLSB.L1.S1.
39 Recorde-se que a ação inibitória tem como finalidade uma fiscalização abstrata das práticas lesivas, uma vez que o 

respetivo escopo não se esgota na esfera jurídica de uma determinada pessoa, singular ou coletiva, mas tutela, de igual 
modo, o interesse da generalidade de consumidores. O que se pretende acautelar é o risco de propagação de práticas 
lesivas dos interesses dos consumidores em geral.

40 Cfr. Ac. Rel. Coimbra de 30/6/2015. Processo 2397/13.3TBLRA.C1.
41 Cfr. DE SÁ, Almeno, Cláusulas Contratuais Gerais e Directiva Sobre Cláusulas Abusivas, Almedina, Coimbra, 

2005, págs. 259 e ss.
42 Como explica Morais Carvalho, não deve admitir-se que a nulidade possa ser invocada pelo proponente da CCG, 

uma vez que o artigo 12.º visa a proteção do aderente, neste sentido aponta o artigo 13.º. Cfr. MORAIS CARVA-
LHO, Jorge, Manual de Direito do Consumo, 6ª ed., Almedina, Coimbra, 2019, pág. 167.

43 Matéria já abordada a propósito do Direito à Prevenção e à Reparação dos Danos Patrimoniais ou Não Patrimoniais.
44 Rege-se, portanto, pelo DL 446/85 de 25 de outubro quanto a regras relativas à sua inclusão em contratos singulares, 

à sua interpretação e integração e à fiscalização do seu conteúdo.
45 Cfr. Artigo 48.º n.º 2 al. a) da LCE.
46 “As cláusulas de fidelização que garantem a estabilidade económica do predisponente têm de conferir, em contra-

partida, também vantagens de ordem comercial ao aderente, pelo que não resultando comprovadas quais sejam essas 
específicas vantagens no caso em apreço seja de considerar uma tal cláusula proibida à luz do art. 22, nº 1, al. a), do 
DL nº 446/85.” Cfr. Ac. Rel. Lisboa de 5/6/2012. Processo 3095/08.5YXLSB.L1-7.
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lização são os celebrados com ginásios para a utilização de instalações e equipamentos47 e os de 
prestação de serviços de comunicações eletrónicas. 

Muito embora o período de fidelização tenha fonte contratual e não legal48, várias são as refe-
rências legais, nomeadamente, nos artigos 8.º nº 1 al. h) da LDC, 4.º n.º 1 al. q) do DL 24/2014 de 
14 de fevereiro, 4.º do DL 56/2010 de 1 de junho e 3.º al. m) da Lei das Comunicações Eletrónicas 
- LCE, entre outras. Por outro lado, apenas no respeitante a contratos relativos a comunicações 
eletrónicas se estabelece um limite máximo de duração do período de fidelização de 24 meses 
(artigos 48.º n.º 5 da LCE e 4.º do DL 56/2010 de 1 de junho49). 

O artigo 48.º n.º 6 da LCE obriga o proponente a oferecer a todos os aderentes a possibilidade 
de celebrar contratos sem qualquer tipo de fidelização, bem como contratos com 6 e 12 meses de 
período de fidelização, por cada benefício concedido. 

Segundo o artigo 48.º n.ºs 2 al.s  a) e c), 11, 12 e 13 da LCE, durante o período de fidelização, 
os encargos decorrentes da resolução do contrato não podem ultrapassar os custos que o prestador 
teve com a instalação da operação (subsidiação de equipamentos terminais, instalação e ativa-
ção do serviço), sendo proibida a cobrança de qualquer contrapartida a título indemnizatório ou 
compensatório devendo, tais encargos, ser proporcionais à vantagem que foi conferida e como tal 
identificada e quantificada no contrato celebrado, não podendo em consequência corresponder 
automaticamente à soma do valor das prestações vincendas à data da cessação50. Portanto, o ade-
rente que resolva o contrato, durante o período de fidelização, será responsável pelo pagamento 
das vantagens conferidas, mas com o limite inerente aos custos de instalação da operação51. Os 
custos de instalação da operação são o teto máximo da compensação devida ao prestador pela 
resolução do aderente durante o período de fidelização.

Não existindo, relativamente aos demais contratos, regras gerais que balizem o período de 
fidelização ou estabeleçam critérios objetivos que permitam aferir o valor a ressarcir pela de-
núncia antecipada, a validade das cláusulas deve ser analisada atendendo ao contexto contratual 
padronizado52, nomeadamente, a duração da fidelização e o valor estabelecido na cláusula penal 
como consequência da denúncia contratual antecipada (artigos 22.º n.º 1 al. a) e 19.º al. c) do DL 
446/85 de 25 de outubro). Não se tem admitido que a denúncia contratual antecipada, durante o 
período de fidelização, em contratos que não sejam os de prestação de serviços de comunicações 
eletrónicas, uma vez que a estes se aplicam regras específicas, obrigue o aderente ao pagamento da 
totalidade das prestações até ao final do referido período, considerando-se tais montantes cons-
tantes de cláusulas penais desproporcionais aos danos a ressarcir53.

Verificadas determinadas vicissitudes, o aderente pode desvincular-se contratualmente, du-
rante o período de fidelização. As mais comuns fundam-se no incumprimento do contrato pelo 
profissional e na alteração das circunstâncias em que a partes fundaram a decisão de contratar.
47 Cfr. PINTO-FERREIRA, João Pedro e MORAIS CARVALHO, Jorge, “Contrato para a Utilização de Instalações 

e Equipamentos Desportivos – Anotação ao Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 5 de junho de 2012”, 
Desporto & Direito – Revista Jurídica de Direito do Desporto, Ano X, n.º 28, 2012, págs. 33 e ss.

48 Cfr. MORAIS CARVALHO, Jorge, Manual de Direito do Consumo, 6ª ed., Almedina, Coimbra, 2019, pág. 170.
49 Durante o período de fidelização, pela resolução do contrato ou pelo desbloqueio de equipamento que permite o 

acesso a serviços de comunicações eletrónicas, é proibida a cobrança de qualquer contrapartida de valor superior a: 
100 % do valor do equipamento à data da sua aquisição ou posse, sem qualquer desconto, abatimento ou subsi-
diação, no decurso dos primeiros seis meses daquele período, deduzido do valor já pago pelo utente, bem como de 
eventual crédito do consumidor face ao operador de comunicações móveis; 80 % do valor do equipamento à data 
da sua aquisição ou posse, sem qualquer desconto, abatimento ou subsidiação, após os primeiros seis meses daquele 
período, deduzido do valor já pago pelo utente, bem como de eventual crédito do consumidor face ao operador de 
comunicações móveis; 50 % do valor do equipamento à data da sua aquisição ou posse, sem qualquer desconto, 
abatimento ou subsidiação, no último ano do período de fidelização, deduzido do valor já pago pelo utente, bem 
como de eventual crédito do consumidor face ao operador de comunicações móveis.

  Segundo o artigo 48.º n.º 2 al. c) da LCE deve antecipadamente estar previsto no contrato os eventuais encargos 
decorrentes da cessação antecipada do contrato durante o período de fidelização, por iniciativa do aderente.

51 No mesmo sentido cfr. MORAIS CARVALHO, Jorge, Manual de Direito do Consumo, 6ª ed., Almedina, Coimbra, 
2019, pág. 176.

52 Cfr. Ac. Rel. Lisboa de 5/6/2012. Processo 3095/08.5YXLSB.L1-7 e Ac. Rel. Lisboa de 5/7/2012. Processo 
7855/10.9TBOER.L1.

53 Cfr. MORAIS CARVALHO, Jorge, Manual de Direito do Consumo, 6ª ed., Almedina, Coimbra, 2019, págs. 
174 e ss; Ac. Rel. Porto de 7/5/2015. Processo 134839/12.3YIPRT.P1; Ac. Rel. Évora de 20/12/2018. Processo 
109927/15.8YIPRT.E1 e Ac. Rel. Porto de 11/4/2018. Processo 10146/16.8T8VNG.P1.
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O incumprimento do contrato pelo profissional pode revelar-se de distintas formas: prestação 

defeituosa ou suspensão injustificada do serviço; interrupção do fornecimento do bem; alteração 
unilateral das condições contratuais, durante o período de fidelização (por ex. alteração do preço). 
Não parece ser de admitir que nos contratos de execução duradoura, e durante o período de fideli-
zação, o proponente altere unilateralmente as condições contratuais, uma vez que este se vincula, 
tal como o aderente, ao período de fidelização54.  Excecionalmente, a alteração das condições con-
tratuais, é possível mediante o cumprimento cumulativo de dois requisitos: 1) a apresentação da 
proposta de alteração contratual ao destinatário e 2) possibilidade de denúncia do contrato pelo 
destinatário dessa proposta55, 56. 

O incumprimento do contrato que se traduza na prestação defeituosa ou suspensão injustifi-
cada do serviço, na interrupção do fornecimento do bem ou na alteração unilateral das condições 
contratuais durante o período de fidelização, sem que seja dada a possibilidade ao aderente de 
denunciar o contrato, legitimam a sua resolução, sem que tal implique o pagamento da indemni-
zação previamente fixada na cláusula penal, em conformidade com o disposto nos artigos 432.º, 
434.º n.º 2, 436.º, 801.º n.º 2, 802.º do CC57. Se do incumprimento resultarem prejuízos para o 
aderente, este, provando-os, terá direito à indemnização nos termos gerais da responsabilidade 
civil contratual (artigos 798.º e 801.º n.º 2 do CC). 

A desvinculação do aderente, durante o período de fidelização, pode ocorrer por alteração 
das circunstâncias em que a partes fundaram a decisão de contratar58. A resolução do contrato 
por alteração das circunstâncias, em conformidade com o artigos 437.º e 438.º do CC, depende 
da verificação cumulativa de três requisitos: 1) alteração relevante e inesperada das circunstâncias 
em que as partes tenham fundado a decisão de contratar, é dizer, que essas circunstâncias se hajam 
modificado de forma anormal; 2) a exigência da obrigação à parte lesada afete gravemente a boa-
-fé contratual, é dizer, o equilíbrio contratual originário, tornando-se, manifestamente abusiva59; 
3) a parte lesada não estar constituída em mora no momento em que se verifica a alteração das 
circunstâncias. Veja-se, a título de exemplo, situações em que o aderente caia, inesperadamente, 
em situação de desemprego, emigre ou mude de morada.  

No vértice oposto situa-se a possibilidade de desvinculação do contrato pelo proponente, em 
virtude de incumprimento por parte do aderente. São, pois, semelhantes os efeitos do incumpri-
mento contratual pelo aderente com os do incumprimento do contrato pelo proponente. Pode, 
portanto, o proponente, resolver o contrato em conformidade com o artigo 801.º n.º 2 do CC60  
tendo direito a ser ressarcido nos termos previsto na cláusula penal e sem necessidade de invocar 
e provar prejuízos. Cumpre questionar se será válida a cláusula penal que estabeleça que, em caso 
de incumprimento, o devedor deva suportar o montante equivalente ao das prestações vincendas. 
A questão tem surgido na jurisprudência com frequência, nem sempre com a mesma resposta61. 
É nossa opinião, que não será de admitir que a resolução contratual pelo proponente, por incum-
primento do aderente, durante o período de fidelização, implique o pagamento das prestações 

54 Cfr. MORAIS CARVALHO, Jorge, Manual de Direito do Consumo, 6ª ed., Almedina, Coimbra, 2019, pág. 177.
55 Veja-se a propósito o artigo 48.º n.º 16 da LCE.
56 Cfr. MORAIS CARVALHO, Jorge, Manual de Direito do Consumo, 6ª ed., Almedina, Coimbra, 2019, pág. 177.
57 Cfr. Ac. Rel. Guimarães de 9/6/2016. Processo 39226/14.2YIPRT.G1 e Ac. Rel. Lisboa de 14/9/2010. Processo 

254524/09.6YIPRT.L1-7.
58 Cfr. MENEZES CORDEIRO, António, “Da Alteração das Circunstâncias – A concretização do artigo 437º do 

Código Civil, à luz da jurisprudência posterior a 1974”, Estudos em Memória do Prof. Doutor Paulo Cunha (sepa-
rata), Lisboa, 1987.

59 Cfr. Ac. Rel. Coimbra de 13/5/2014. Processo 1097/12.6TBMGR.C1 e Ac. Rel. Lisboa de 8/1/2008. Processo 
5441/2007-1.

60 O artigo 52.º-A n.º 7 da LCE estabelece, e com o propósito de tutelar o consumidor de situação de sobreendivi-
damento que findo o período de 30 dias de suspensão sem que o consumidor tenha procedido ao pagamento da 
totalidade dos valores em dívida ou sem que tenha sido celebrado um acordo de pagamento por escrito, o contrato 
considera-se automaticamente resolvido. 

61 Em sentido negativo cfr. Ac. Rel. Guimarães de 11/9/2012. Processo 34394/10.5YIPRT.G1; Ac. Rel. Porto de 
7/5/2015. Processo 134839/12.3YIPRT.P1; Ac. Rel. Évora de 20/12/2018. Processo 109927/15.8YIPRT.E1 e Ac. 
Rel. Porto de 11/4/2018. Processo 10146/16.8T8VNG.P1. Em sentido inverso cfr. Ac. Rel. Lisboa de 27/5/2010. 
Processo 4294/06.0YXLSB.L1-2; Ac. Rel. Lisboa de 30/6/2011. Processo 1410/08.0TJLSB.L1-7.
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vincendas, devendo considerar-se tais montantes constantes de cláusulas penais, em princípio, 
desproporcionais aos danos a ressarcir. Como bem explica Morais Carvalho, deverão sempre ser 
descontados os valores que o profissional poupou pela não prestação do serviço, nos termos do 
regime do enriquecimento sem causa, sob pena do consumidor ficar numa situação de clara des-
vantagem62. Em última análise, a validade da cláusula penal deve ser aferida à luz do disposto no 
artigo 19.º al. c) do DL 446/85 de 25 de outubro63.

7. CONCLUSÃO

Procurámos, no presente estudo, realçar a importância do regime jurídico das CCG que, em 
articulação com o artigo 9.º n.º 2 da LDC, visa prevenir abusos resultantes de contratos pré-ela-
borados, por um lado e, por outro, promover a igualdade material dos contraentes, estabelecendo 
a obrigação de redação clara e precisa, em caracteres facilmente legíveis de tais cláusulas e a proi-
bição da sua inclusão em contratos singulares que originem significativo desequilíbrio em detri-
mento do consumidor. Para tal desiderato analisámos de forma aprofundada as regras previstas 
no DL 446/85 de 25 de outubro respeitantes à sua interpretação e integração e à fiscalização do 
seu conteúdo.

Dissecámos a temática relativa ao período de fidelização, não raras vezes incluído nos contra-
tos enquanto CCG, abordando o seu fundamento e a sua validade. Por fim, procedemos a uma 
análise doutrinária e jurisprudencial sobre as consequências da denúncia contratual antecipada, 
durante o período de fidelização, em contratos que não sejam os de prestação de serviços de comu-
nicações eletrónicas, uma vez que a estes se aplicam regras específicas.

Concluindo, parece-nos estranha a apatia legislativa relativa à criação de regras gerais que ba-
lizem o período de fidelização e estabeleçam critérios objetivos que permitam aferir o valor a res-
sarcir pela denúncia antecipada, pois, para aferir da validade da cláusula de fidelização, esta, deve 
ser analisada com recurso ao regime das CCG e, atendendo ao contexto contratual padronizado, 
nomeadamente, a duração da fidelização e o valor estabelecido na cláusula penal como consequên-
cia da denúncia contratual antecipada (artigos 22.º n.º 1 al. a) e 19.º al. c) do DL 446/85 de 25 
de outubro).

62 Cfr. MORAIS CARVALHO, Jorge, Manual de Direito do Consumo, 6ª ed., Almedina, Coimbra, 2019, pág. 180.
63 O devedor pode solicitar, nos termos do artigo 812.º do CC, a redução do valor da cláusula penal. Cfr. Ac. STJ de 

19/6/2018. Processo 2042/13.7TVLSB.L1.S2.
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FATORES DETERMINANTES DE SATISFAÇÃO 
ACADÉMICA E SUA INFLUÊNCIA NA 

RECOMENDAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DO ENSINO 
SUPERIOR DO REINO UNIDO

DETERMINANT FACTORS OF ACADEMIC SATISFACTION 
AND ITS INFLUENCE ON RECOMMENDATION IN UNITED 

KINGDOM HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Eugénia de Matos Pedro1 

Resumo

A avaliação da satisfação dos estudantes é a base de uma estratégia competitiva a realizar 
pelas Instituições de Ensino Superior (IES) a fim de obterem preferências e entrarem nos 
principais rankings de melhores universidades. Com base numa amostra recolhida em 102 
IES do Reino Unido, testou-se um modelo estrutural que visa avaliar a importância da sa-
tisfação dos estudantes do ensino superior com fatores académicos, fatores sociais e infraes-
truturas e, ainda, o impacto que esta satisfação tem na recomendação. Os resultados obtidos 
revelam que a recomendação é influenciada positivamente pelos três fatores determinantes 
de satisfação (académicos, sociais e infraestruturas), sendo, contudo, a satisfação com os 
fatores sociais a que apresenta maior relevância. 

PALAVRAS CHAVE: Ensino Superior; Satisfação; Recomendação

Abstract

The evaluation of student satisfaction is the basis of a competitive strategy to be under-
taken by higher education institutions (HEIs) in order to obtain preference and enter the 
main rankings of the best universities. Based on a sample collected at 102 HEIs in United 
Kingdom, we tested a structural model that aims to assess the importance of student 
satisfaction in higher education with academic factors, social factors and infrastructure, 
and also the impact that satisfaction have in recommendation. The results show that 
recommendation is positively influenced by the three determinants of satisfaction (aca-
demic, social and infrastructure), however satisfaction with social factors has the highest 
relevance.

KEYWORDS: Higher Education; Satisfaction; Recommendation.

1   eugenia@ubi.pt; NECE - Research Center in Business Sciences, Universidade da Beira Interior, Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas, Covilhã, Portugal
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 1. INTRODUÇÃO

Desde a década de 1950 que se verifica uma tendência de expansão no setor do ensino supe-
rior, em termos do número de estudantes (Meyer e Schofer, 2007). Devido ao cenário atual de 
crise económica, os orçamentos são cada vez mais diminutos, o que coloca em causa a sustenta-
bilidade das Instituições de Ensino Superior (IES) (Lechtchinskaia et al., 2011), enfatizando a 
necessidade de operar uma mudança ao nível da cultura organizacional, especialmente no que se 
refere à prestação de serviços aos estudantes (Kosch et al., 2012). 

A avaliação da satisfação do estudante é a base de uma estratégia competitiva que cada IES 
deve realizar, a fim de ganhar as preferências e atingir rankings mais elevados para os seus po-
tenciais clientes. Os estudantes devem ser considerados como um ativo estratégico a ser retido 
e aumentado, a fim de conseguir obter mais recursos dos governos que transferem as verbas em 
função do número de matrículas (Petruzzellis et al., 2006). O conceito de marketing que enfatiza 
a satisfação, tanto do consumidor como das necessidades organizacionais, tem sido aplicado em 
vários estudos relacionados com questões universitárias (Amyx e Bristow, 1999; Zafiropoulos et 
al., 2005) e as IES têm gradualmente adotado uma abordagem de marketing para atrair e man-
ter os seus estudantes (Petruzzellis et al., 2006). Como os estudantes da nova geração têm mais 
influência e maior consciência enquanto consumidores, tornando-os mais interativos e seletivos 
quanto ao seu futuro, as IES têm mais dificuldade em atraí-los (Sigala & Baum, 2003). 

As pesquisas sobre a satisfação fornecem insights importantes sobre o modo como a qualidade e 
a reputação da instituição são percebidas pelos diversos públicos (Billups, 2008); o desenvolvimento 
de uma compreensão mais convincente sobre o que contribui para a retenção e para a satisfação 
do estudante cria um ambiente de campus mais sustentável (Elliott & Shin, 2002); a retenção, a 
satisfação do estudante e os objetivos institucionais estão interrelacionados (Schertzer & Schertzer, 
2004); esforços de investigação que versam a satisfação do estudante podem adjuvar no desenho e 
implementação de planos estratégicos e na definição de metas institucionais, no sentido de fornece-
rem orientações passíveis de serem aplicadas na definição de objetivos estratégicos, metas operacio-
nais e no planeamento de programas de educação inovadores (Billups, 2008) pelo que as pesquisas 
orientadas para a satisfação dos estudantes destacam os fatores que contribuem para a sua satisfação, 
a sua saída e a conexão entre a retenção e a integração social e académica do estudante, tornando-os 
mais propensos a permanecer na escola e a sentir-se satisfeitos com a sua experiência global (Billups, 
2008). Assim, os estudantes satisfeitos podem atrair novos estudantes envolvendo-se na recomenda-
ção positiva para informar conhecidos e amigos (Wiers-Jenssen et al., 2002; Mavondo et al., 2004; 
Schertzer e Schertzer, 2004; Helgesen e Nesset, 2007; Billups, 2008). 

Tendo em conta o exposto, colocam-se duas questões de investigação: 

Q1: Quais são os fatores determinantes relacionados com os serviços prestados pela IES 
que mais contribuem para a satisfação dos estudantes das IES? 

Q2: A satisfação dos estudantes das IES contribui positiva e significativamente para a re-
comendação da sua IES?  

Com a realização desta investigação pretende-se ainda saber até que ponto a localização geo-
gráfica (LG) da IES está associada à satisfação.

• Para o efeito, faz-se uma revisão da literatura considerada relevante partindo da pers-
petiva da importância da satisfação dos estudantes nos serviços prestados pelas IES; 
realiza-se um estudo quantitativo, utilizando a Times Higher Education Student 
Experience Survey 2013 (THE)2; reflete-se criticamente sobre as questões metodo-

2 in  http://www.timeshighereducation.co.uk - acedido em 09/05/2014.
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lógicas e sobre os dados adquiridos; e apresentam-se as implicações do estudo para 
investigadores e IES.

• Considerando a relevância do tema para a contribuição da melhoria contínua dos ser-
viços prestados pelas IES, para a sua própria sustentabilidade e para o desenvolvimento 
da educação e das suas características peculiares, este trabalho pode ser considerado 
inovador uma vez que vai permitir aferir quais são os fatores determinantes de satisfa-
ção considerados mais relevantes pelos estudantes na hora de avaliar uma IES. Desta 
maneira, não só permite que os gestores das IES foquem a sua estratégia atuando nas 
áreas consideradas mais relevantes para os estudantes, como serve de guia às institui-
ções que procurem entrar nos rankings de melhores universidades tendo em vista a 
atração de mais e melhores estudantes e a retenção daqueles que já ingressaram. 

O estudo encontra-se estruturado em três partes. Na primeira parte, realiza-se uma revisão de 
literatura considerada relevante, no sentido de identificar fatores determinantes de satisfação. Na 
segunda parte, testa-se o modelo conceptual proposto com vista à resposta das questões formu-
ladas, recorrendo ao software SmartPLS. Por fim, apresentam-se as conclusões, as limitações e as 
linhas de orientação para investigações futuras.

2. A IMPORTÂNCIA DA SATISFAÇÃO NAS IES 

Os gestores das IES começaram a capacitar-se de que os serviços relacionados com a educação 
podiam ser considerados como um negócio, começando a concentrar-se mais na satisfação dos 
seus principais clientes, os estudantes (Manzoor, 2013). Esta tendência de mudança é identificada 
especialmente naqueles países que seguem um modelo de matrículas baseado em médias de entra-
da e no pagamento de propinas (DeShields et al., 2005). Na Alemanha, por exemplo, a introdução 
das propinas nas IES, em janeiro de 2005, despoletou uma reação ativa à identificação das neces-
sidades dos estudantes, (Williams & Cappuccini-Ansfield, 2007), levando estes estudantes a agir 
como consumidores (Narasimhan, 2001; Watson, 2003). Thomas e Galambos (2004) referem 
que a partir do momento em que o estudante é considerado como um consumidor a sua satisfação 
adquire relevância para estas instituições, especialmente aquelas que vão receber novos estudantes 
(Manzoor, 2013) .

Na visão de Harvey (2003), recolher o feedback dos estudantes acerca da sua satisfação em 
áreas como gestão académica, infraestruturas de apoio à aprendizagem (como por exemplo, bi-
bliotecas e centros de informática), estruturas físicas e ambiente (salas de aula, laboratórios, espaço 
social e edifícios universitários), infraestruturas sociais (refeitórios, alojamento estudantil, centros 
de saúde, centros desportivos e serviços de estudante) e aspetos externos relacionados com o estu-
dante (tais como, as finanças e os transportes) é de suma importância para as IES.

2.1. Fatores determinantes de satisfação nas IES 

A satisfação global nas IES é determinada pela satisfação com fatores académicos (FA) e fa-
tores sociais (FS) da instituição (Sirgy  et al., 2007) e pela satisfação com as suas infraestruturas 
(INF)  (Yu e Lee, 2008). 

Sirgy et al. (2007) defendem que a satisfação com FA pode envolver fatores como experiências 
com professores, métodos de ensino, ambiente na sala de aula, carga de trabalho, reputação acadé-
mica da universidade e diversidade académica. Tendo em conta o exposto, formula-se a seguinte 
hipótese de investigação:

H1: Os fatores académicos são determinantes positivos de satisfação de estudantes das IES.
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Sirgy et al. (2007), Yu e Lee (2008), Yu e Kim (2008) e Hassan (2011), revelam que a satis-

fação do estudante com fatores sociais (FS) da universidade influencia os seus sentimentos gerais 
em relação à sua vida académica; Por conseguinte, quanto maior for a satisfação com os aspetos 
sociais, (por exemplo, as acomodações, os programas e serviços internacionais, os núcleos e as 
festas, o desporto universitário e as atividades recreativas, entre outros) (Sirgy et al., 2007) maior 
será a satisfação para com a IES (Sirgy et al., 2007; Yu e Lee, 2008; Yu e Kim, 2008; Hassan, 2011). 
Tendo em conta o exposto, formula-se a seguinte hipótese de investigação:

H2: Os fatores sociais são determinantes positivos de satisfação de estudantes das IES.

Os serviços da universidade podem ainda ser classificados em termos de infraestruturas e 
inclui instalações relacionadas com atividades sociais, instalações de conveniência, ambiente de 
campus e instalações gerais (Yu e Lee, 2008) e ainda serviços básicos, tais como, bibliotecas, trans-
portes, estacionamento, serviços de saúde, livrarias, telecomunicações e infraestruturas recreativas 
(Sirgy et al., 2007). Yu e Lee (2008) defendem que a satisfação dos estudantes está mais ligada aos 
serviços relacionados com a educação e às infraestruturas do que propriamente aos serviços admi-
nistrativos. A satisfação com as instalações e os serviços básicos tendem a afetar a satisfação com 
os aspetos académicos e sociais da vida universitária (Hassan, 2011). Tendo em conta o exposto, 
formula-se a terceira hipótese de investigação:

H3: As infraestruturas são determinantes positivas de satisfação de estudantes das IES.

2.2. A influência da satisfação na recomendação

A recomendação é eficaz na melhoria do desempenho de uma organização a longo prazo (Rei-
chheld, 2003). Os dados atuais revelam que os estudantes satisfeitos podem atrair novos estudan-
tes recomendando positivamente a sua IES a outras pessoas (Wiers-Jenssen et al., 2002; Mavondo 
et al., 2004; Schertzer e Schertzer, 2004; Helgesen e Nesset, 2007; Billups, 2008). Pode referir-se 
que a recomendação (passa-a-palavra) inclui comportamentos de referência em que se comuni-
cam coisas positivas ou negativas às pessoas sobre um produto com base na experiência pessoal 
(Yu e Lee, 2008). O feedback do estudante pode ser obtido através de comentários casuais feitos 
dentro ou fora da sala de aula (Richardson, 2005). A recomendação é confiável, pois não está dire-
tamente relacionada com o interesse do próprio consumidor (Anderson et al., 1994).

Tendo em conta o atrás referido, formula-se a quarta questão de investigação:

H4: A satisfação de estudantes do ensino superior contribui positivamente para a recomen-
dação da sua IES.   

2.3. Proposta de modelo

De acordo com a revisão da literatura e para dar resposta às hipóteses de investigação formu-
ladas propõe-se o modelo de investigação apresentado na Figura 1.  
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Figura 1. Fatores determinantes de satisfação e suas implicações na recomendação de estudantes     das IES
Fonte: Elaboração própria 

3. METODOLOGIA

3.1. Amostra

Os dados para este estudo são obtidos através de uma fonte secundária e fazem parte da THE. 
Nesta base de dados constam 102 universidades e participaram 11.459 estudantes do Reino Uni-
do (Ingleses, Escoceses, Irlandeses e Galeses). A YouthSight é a fonte de dados que foi utilizada 
para a compilação da tabela de resultados da THE, da qual resultou o ranking das 100 melhores 
universidades do Reino Unido. Os valores referentes a cada IES foram indexados para dar uma 
percentagem da pontuação máxima possível. Para cada um dos 21 indicadores foi utilizada uma 
escala de Likert de 7 pontos tendo sido perguntado aos respondentes se concordavam ou dis-
cordavam com as respetivas afirmações baseadas na experiência vivida na sua IES. A amostra foi 
recolhida em 2013. Para caracterizar mais a amostra procedeu-se ainda à identificação da área 
geográfica de cada IES que faz parte desta base de dados, ficando distribuída conforme se apre-
senta na Tabela 1.

Tabela 1. Características demográficas

Localização Geográfica Nº de Universidades Nº de Respondentes
 (ŋ=102) (ŋ=11.459)
 ƒ % ƒ %

Central England 20 19,6 2531 22,1
Southern England 24 23,5 3021 26,4
Northern England 23 22,5 2604 22,7
Scotland 12 11,8 1085 9,5
Wales 5 4,9 540 4,7
North Ireland 2 2,0 203 1,8
Greater London 16  15,7 1475 12,9

FA

FS Satisfação Recomendação

INF

H1 (+)

H2 (+) H4 (+)

H3 (+)
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3.2. Caracterização das variáveis

De acordo com a revisão da literatura irão considerar-se como fatores determinantes de satis-
fação os FA (Sirgy et al., 2007), os FS (Sirgy et al., 2007; Yu e Lee, 2008; Yu e Kim, 2008; Hassan, 
2011) e as infraestructuras (Yu e Lee, 2008). Relativamente à recomendação serão tidos em conta 
os estudos de Wiers-Jenssen et al. (2002), Mavondo et al. (2004), Schertzer e Schertzer (2004), 
Helgesen e Nesset (2007) e Billups (2008). Os constructos e os respetivos indicadores ficaram 
distribuídos conforme apresentado na Tabela 2.  

Tabela 2. Caracterização das variáveis
 
Constructos  Indicadores

 FA A1. Equipe/docentes de alta qualidade
  A2. Equipe/docentes atensiosa/interessada
  A3. Cursos bem estruturados
  A4. Boa atmosfera na comunidade académica
  A5. Bom relacionamento pessoal com os docentes
  A6. Aulas em pequenos grupos
  A7. Carga de trabalho justa

Satisfação FS S8. Boa vida Social
  S9. Boas atividades e extracurriculares/sociedade
  S10. Bom ambiente no campus/espaço circundante de universidade
  S11. Exigências pessoais atendidas
  S12. Boa união dos estudentes
  S13. Boas acomodações
  S14. Serviços/bar/amenidades baratos

 INF I15. Instalações de alta qualidade
  I16. Bom suporte/bem-estar
  I17. Infraestruturas centralizadas/convenientes
  I18. Boas conexões com a indústria
  I19. Boa segurança
  I20. Boas bibliotecas e horários
  I21. Boas infraestruturas de desporto

Recomendação R22. Eu recomendaria a minha universidade a um amigo

Relativamente à Localização Geográfica (LG), uma vez que se quer aferir a causa/efeito sobre 
as outras variáveis, criou-se uma variável dicotómica (binária) independente, onde 0 = região que 
compreende a Inglaterra  (Central England, Southern England, Northern England,  Greater Lon-
don) e 1 = o contrário (Scotland, Wales, North Ireland).

3.3. Análise preliminar de dados

Esta secção foi dividida em duas partes. Na primeira, faz-se a estimação do modelo e análise 
de resultados, recorrendo a um modelo de equações estruturais, tendo-se optado pelo método 
PLS, devido às vantagens associadas, nomeadamente pela sua manifesta flexibilidade em relação 
à dimensão da amostra (Henseler e Sarstedt, 2012). O software utilizado foi o SmartPLS (Ringle 
e Will, 2005). Segundo Fornell e Bookstein (1982) e Gefen et al. (2000) não há necessidade de 
se fazer uma avaliação quanto à normalidade dos dados recolhidos, na medida em que o PLS não 
assume qualquer distribuição para os dados e é relativamente robusto face a desvios de distribui-
ção normal. Todavia, procedeu-se a um teste de normalidade através da estatística Kolmogorov-
-Smirnov. Como o valor da significância obtido em todas as variáveis é inferior a 0.05, exceto em 
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S9, S12 e S13, rejeita-se a suposição de normalidade, facto que vem consubstanciar ainda mais a 
opção de uso do PLS (Hair et al., 2011). 

Na segunda parte procede-se à análise exploratória, onde se mostra o resultado da regressão 
logística, recorrendo-se ao Software SPSS Statistics (v.21.0; IBM SPSS). 

3.3.1. Estimação do modelo e análise de resultados

Para além de uma variável latente de primeira ordem (Recomendação: R22), seguindo Wet-
zels et al. (2009), o modelo proposto é composto também por uma variável latente de segunda 
ordem (Satisfação: A1 – I21) que pode ser construída relacionando-a com o bloco das variáveis 
subjacentes latentes de primeira ordem usando um modelo reflexivo. As variáveis latentes de pri-
meira ordem (FA, FS, INF) estão agora relacionadas à variável latente de segunda ordem (Satis-
fação) como dimensões reflexivas. Este modelo interno representa os loadings de segunda ordem 
(ver Figura 2).

Figura 2. Modelo com variáveis latentes de segunda ordem
Fonte: Elaboração própria

A estimação de modelos por meio da análise de equações estruturais, normalmente, segue um 
processo de duas etapas que envolve diferentes avaliações do modelo de mensuração e do modelo 
estrutural (Hair et al., 1998; Anderson e Gerbing, 1988; Hair et al., 2011).  

Como no modelo proposto existem constructos de segunda ordem, esta análise será feita em 
duas etapas (two-step approach), conforme indicado por Wright et al. (2012): (i) Tratamento 
do modelo unicamente com os constructos de primeira ordem (Modelo 1); (ii) Tratamento do 
modelo incorporando os valores agregados (scores) como indicador do constructo de segunda 
ordem (Modelo 2).

Etapa 1: Tratamento do Modelo 1. Nesta etapa far-se-á apenas a análise do modelo de medi-
ção (Figura 3).
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Figura 3. Modelo 1 unicamente com os constructos de primeira ordem
Fonte: Elaboração própria

Nos indicadores (λ) reflexivos, segundo Hair et al. (2011), deve ter-se em linha de conta: (i) a 
avaliação do valor dos loadings; (ii) a avaliação da consistência interna; (iii) a avaliação da fiabili-
dade composta; e (iv) a avaliação da validade discriminante.

Relativamente ao valor dos loadings, em diversos estudos (Bagozzi e Yi, 1988; Barclay et al., 
1995; Chin, 1998a; Chin, 1998b; Hulland, 1999; Keil et al., 2000; Sarkar et al., 2001; Hair et al., 
2011) preconizou-se que os loadings dos indicadores devem aproximar-se ou exceder 0.70 e, deste 
modo, assegurar que têm mais de 50% da variância observada desse indicador partilhada com o 
constructo (comunalidades, λ2). Outros autores preconizam que, caso haja indicadores adicionais 
como base de comparação, os valores devem situar-se acima dos 0.40 (Hulland, 1999) e dos 0.50 
(Chin, 1998b; Hulland, 1999; Hair et al., 2011). 

Após uma análise de loadings (Tabela 3) e cross-loadings do Modelo 1, observa-se que apenas 
três dos indicadores apresentam loadings inferiores a 0.70 (A5, A7 e I18). Destes três indicadores 
A7 e I18 apresentam valores inferiores a 0.40 e por isso não se encontram conforme as condições 
preconizadas por Chin (1998b), Hulland (1999) e Hair et al. (2011), tendo-se optado pela sua 
eliminação na especificação deste modelo.  
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Tabela 3. Loadings dos indicadores do Modelo 1

 Legend: R = Reflexive

Tanto a consistência interna como a fiabilidade podem ser analisadas através do coeficiente 
Alfa de Cronbach (Chin, 1998a; Sarstedt e Ringle, 2010; Hair et al., 2011). No entanto, Fornell 
e Larcker (1981) propõem ainda a utilização do coeficiente de fiabilidade composta ( ), utilização 
que é corroborada por Chin (1998a), Sarstedt e Ringle (2010) e Hair et al. (2011). Na Tabela 4 
apresentam-se os resultados da análise de consistência interna e da fiabilidade, bem como o valor 
do Alfa de Cronbach. A interpretação dos coeficientes das Tabelas 3 e 4 é análoga, não devendo 
verificar-se valores inferiores a 0.70 (Hair et al., 2011).  

Tabela 4. Consistência interna e validade discriminante do Modelo 1

A avaliação da validez discriminante faz-se através da average variance extracted – AVE (For-
nell e Larcker, 1981; Hair et al., 2011), cujo valor deve ser superior a 0.50 (Hair et al. 2011). No 
resultado, apresentado também na Tabela 4, verifica-se que o valor de AVE está em conformidade 
com a literatura de referência. 
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Uma vez avaliado e depurado o modelo de medida inicial, é necessário introduzir os valores 

agregados (scores) para modelar o constructo de segunda ordem, dando assim lugar à segunda 
etapa da análise.

Etapa 2: Tratamento do Modelo 2. Na medida em que o modelo proposto adota uma estrutu-
ra nomológica diferente, Wright et al. (2012) sugerem que depois de calculados os resultados do 
modelo de primeira ordem (Modelo 1) é necessário testar o modelo de medição do modelo de se-
gunda ordem (Modelo 2). Ao constructo de segunda ordem (SG) é incorporado o score (SAT23) 
da dimensão de primeira ordem que foi produzido pelo SmartPLS (Figura 4). Nesta etapa deverá, 
ainda, ser estimado o modelo estrutural (Hair et al., 2011). 

Figura 4. Modelo 2 que incorpora os valores agregados (scores) como indicadores do constructo de segunda 
ordem
Fonte: Elaboração própria

Modelo de Medição. Procede-se como na Etapa 1. Da análise à Tabela 5 pode confirmar-se 
que todos os valores se encontram dentro dos parâmetros estabelecidos (> 0.70) excepto A5 e 
I20. No entanto, estes dois indicadores estão dentro das condições definidas por Chin (1998b) e 
Hulland (1999), tendo-se optado pela sua manutenção.
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Tabela 5. Loadings dos indicadores do Modelo 2

Legend: R = Reflexive

Na Tabela 6 apresentam-se os resultados da análise de consistência interna e da fiabilidade, 
bem como o valor do Alfa de Cronbach. Constata-se que, de acordo com a literatura de referência 
já mencionada na Etapa 1, todos os valores se encontram dentro da normalidade.

Tabela 6. Consistência interna e validade discriminante do Modelo 2
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 Modelo estrutural. Para Hair et al. (2011), a avaliação primária do modelo estrutural é efe-

tuada atendendo a dois critérios de avaliação, nomeadamente, a estatística do coeficiente de de-
terminação (R²), que mede o grau de ajustamento do modelo, e as significâncias estatísticas dos 
path coefficients (β). 

Como o objetivo da análise de equações estruturais através do método PLS é maximizar o 
valor da variância explicada das variáveis latentes endógenas, o valor de R² dos constructos deverá 
apresentar um valor elevado (Hair et al., 2011). Analisando a Tabela 7, verifica-se que o coeficien-
te de determinação para as 4 variáveis endógenas é razoável. 

Tabela 7. Coeficiente de determinação (R2)

Relativamente à robustez dos path coefficients, tem-se como referência um valor superior a 0.2 
(Chin, 1998a; Hair et al., 2011). Através da observação da Tabela 8, verifica-se que todos os coefi-
cientes apresentam um valor superior a 0.2, o que significa que 100% destes coeficientes sinalizam 
robustez das relações em teste.

 
Tabela 8. Path coefficients (β)

           FA FS INF Recomendação

Satisfação 0.9 0.9 0.9 66† 0.911†
 16† 73†

                  Legend: † = Robustness of the coefficient because the value obtained is above 0.2.

Com base nos resultados estimados pode concluir-se que o modelo apresenta indicadores de 
validade, permitindo dar resposta às quatro hipóteses de investigação. O modelo final é o que se 
apresenta na Figura 5.
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Figura 5. Modelo Final e respetivos valores estimados
Fonte: Elaboração própria

Fazendo uso da análise de equações estruturais (AEE), testou-se o modelo conceptual (ver 
Figura1). Os resultados obtidos para os efeitos principais do modelo são apresentados na Tabela 
9. Atendendo aos valores estimados dos coeficientes e os correspondentes t-value, verifica-se um 
bom ajustamento dos dados em uso na estimação do modelo e no teste das hipóteses em estudo, 
no que respeita às relações estruturais.

Tabela 9. Relações estruturais

 Legend: *** = level of significance 1% (=>2.58)
                          
Tendo presente os resultados não se rejeitam as hipóteses: H1; H2; H3; H4. Apresenta-se na 

Tabela 10 um resumo das hipóteses e do suporte teórico que lhes deu origem.
Assim, relativamente a H1 que formula que os FA são determinantes positivos de satisfação de 

estudantes do ensino superior o resultado indica que os FA são efetivamente determinantes posi-
tivos e importantes de satisfação (estimate = 0.915, P<0.05). No entanto dos três fatores determi-
nantes estudados este foi o que teve um valor inferior. A satisfação com a qualidade (0.923) e com 
o interesse (0.942) demonstrado pela equipe/docência foram os indicadores com maior peso nos 
FA. Curiosamente, os estudantes parecem não estar tão preocupados com o bom relacionamento 
pessoal com o corpo docente (0.656). Ou seja, eles valorizam mais a qualidade do serviço presta-
do e o interesse manifestado pelos docentes, do que as boas relações pessoais que eventualmente 
possam ter com estes profissionais. A conclusão que se pode tirar é que os alunos relevam mais o 
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que se passa dentro da sala de aulas. Esta explicação corrobora também o resultado obtido no item 
«cursos bem estruturados» (0.919).

Tabela 10. Sumário de resultados

Relativamente a H2 que formula os FS são determinantes positivos de satisfação de estudantes 
do ensino superior, o resultado indica que a satisfação com FS não só contribui positivamente para 
a satisfação (estimate = 0.973, P<0.05) como é o fator determinante que apresenta o valor mais 
elevado. Convém salientar que os indicadores que tiveram maior peso foram os que dizem respei-
to à vida social (0.919), às atividades extracurriculares/sociedade (0.930) e ao bom ambiente no 
campus/espaço circundante da universidade (0.928). Podemos dizer que a tradição académica 
fora do contexto interno da IES é um ponto importante para os estudantes. 

No que respeita a H3 que formula que as infraestruturas são determinantes positivos de satis-
fação de estudantes de ensino superior, os resultados indicam que as infraestruturas são bastante 
importantes (estimate = 0.968, P<0.05). Curiosamente, este foi o segundo fator mais importante 
neste estudo, podendo-se avançar que uma das áreas a explorar pelos gestores das universidades 
deverá passar pela melhoria das infraestruturas e pela manutenção das já existentes.

Relativamente à hipótese H4 que formula que a satisfação de estudantes do ensino superior 
contribui significativamente para a recomendação da sua IES, o resultado indica que a satisfação 
tem um impacto bastante positivo na recomendação (estimate = 0.911, P<0.05), o que quer dizer 
que os FA, os FS e as infraestruturas  são fatores determinantes na recomendação, suportando as 
evidências empíricas encontradas referidas na Tabela 10.

3.3.2. Análise exploratória

Para se avaliar a significância da satisfação com FA, FS e infraestruturas sobre a probabilidade 
de estar associada à LG, foi utilizada uma regressão logística. Este processo é apropriado porque 
a variável dependente LG é binária. Antes de executar a regressão, especificaram-se os grupos de 
referência (categorias de base), tendo-se optado por manter apenas 12 indicadores, apresentados 
na Tabela 11, por se verificar que com a eliminação dos restantes indicadores, houve uma melhoria 
com a significância e com a qualidade do ajustamento do modelo logístico. 
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Tabela 11. Resultados do modelo de regressão logística para a localização geográfica

 Legend: Significance level * = p < 0.10; **  =  p < 0.05; *** p < 0.01.   
 

Tomando como referência as estatísticas de Wald, para 5% de significância, seis dos estima-
dores não são significativos. A capacidade preditiva do modelo em relação à LG é de 84.3%. O 
teste do qui-quadrado dá 22.035, com um valor de prova de 0,037, que é inferior a um nível de 
significância de 5%. A estatística de Log-likelihood é de 76.043 e corrobora a importância global 
do modelo, quando comparado com o modelo nulo.

Os resultados indicam que, entre os doze indicadores associados à LG, A2 (p < 0.01), A3 (p 
< 0.10), S9 (p < 0.01), S11 (p < 0.10) e I16 (p < 0.05) apresentam um sinal positivo, sendo signi-
ficativos em termos estatísticos. 

Assim, respondendo à questão que formula até que ponto a LG da IES está associada à satis-
fação, podemos concluir que a LG está associada à satisfação uma vez que nas três determinantes 
estudadas (FA, FS e INF) existe pelo menos um indicador com um nível de significância esta-
tística positivo. Mais concretamente, conclui-se que a satisfação com fatores como uma equipe/
docentes atenciosa/interessada, cursos bem estruturados, atendimento das exigências pessoais e 
bom suporte/bem-estar, parece estar relacionada com a LG da IES. 

4. CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES

Os resultados agora obtidos providenciam aos gestores universitários linhas de atuação futura 
para melhorar a alocação eficiente de recursos por parte das universidades, em termos de influên-
cia dos diferentes fatores determinantes em análise. 

A satisfação dos estudantes com os diversos fatores académicos, sociais e infraestruturas, deno-
tam uma importância positiva e significativa na hora de avaliar a satisfação, embora, neste estudo 
os fatores sociais sejam aqueles que apresentem maior relevância. Desta maneira, também esta 
satisfação tem um reflexo significativo e positivo na recomendação futura.
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É a qualidade dos serviços prestados e a relação que o estudante tem com o ambiente externo 

e interno do campus que beneficia a IES, porque há uma relação simbiótica entre os serviços, a 
satisfação, o aluno e a IES como um todo, podendo concluir-se que são necessários estudantes 
satisfeitos para cumprir as metas institucionais. Neste sentido, com os objetivos de promover a 
recomendação dos estudantes, os gestores universitários devem desenvolver esforços no sentido 
de garantir a satisfação de todas as suas necessidades, proporcionando experiências que gerem 
laços afetivos, não só dentro da sala de aulas como também no ambiente académico que gira em 
volta da IES, durante todo o seu percurso académico mesmo após o término do período de es-
tudos superiores. Por conseguinte, os gestores universitários devem empreender uma política de 
melhoria contínua, com foco na monitorização e avaliação periódica da satisfação dos estudantes 
fazendo uso de ferramentas, tais como, por exemplo, de gestão de relacionamento com o cliente, 
do tipo CRM (Customer Relationship Management) que está orientado para o reforço dos laços 
de recomendação e também de fidelização. 

5. LIMITAÇÕES E FUTURAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO

Como principal limitação pode referir-se a utilização de dados oriundos de uma fonte secun-
dária com todas as consequências daí resultantes uma vez que todo o estudo teve de ser elaborado 
em função do questionário feito pela YouthSight. Assim, como investigações futuras sugere-se um 
estudo mais aprofundado nesta área, elaborando um novo questionário, com base em mais inves-
tigações empíricas, e realizado em IES localizadas em regiões/países diferentes. 
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TRANSIÇÕES PARA A SUSTENTABILIDADE NA 
VITICULTURA DO DOURO, PORTUGAL

TRANSITIONS TO SUSTAINABILITY IN DOURO 
VITICULTURE, PORTUGAL

Fabíola Sostmeyer Polita1; Livia Madureira2

Resumo

O objetivo deste artigo é dar um contributo aos estudos de transições para a susten-
tabilidade, nomeadamente na agricultura, usando como cenário empírico a região vitivi-
nícola do Douro, Portugal. Esta zona, de tradição vitivinícola secular, atravessou diversas 
modificações econômicas, sociais e agroecológicas. Indícios atuais de uma transição susten-
tável estão calcado em um processo histórico que vem objetivando a redução e controle do 
uso de produtos agroquímicos e a preservação do patrimônio paisagístico, tombado pela 
UNESCO. Recentemente, este processo se fortaleceu pela inserção, a partir de 2010, de 
inovações relacionadas à implantação de Infraestruturas Ecológicas (IEs), consorciadas às 
áreas de cultivo, e que se expressam como um conjunto de técnicas que visam à ampliação da 
biodiversidade e a prestação de serviços ecossistêmicos, respeitando, contudo, a sustentabi-
lidade econômica da vitivinicultura. Uma associação de vitivinicultores e uma universidade 
fomentaram a criação do conhecimento técnico, utilizando as grandes empresas vitiviníco-
las (membros da associação) como incubadoras, que assim funcionaram como nichos de 
inovação. O novo arcabouço cognitivo vem paulatinamente se difundindo, provocando o 
que de pode chamar de um início de transição, em um estágio que precede as modificações 
do regime sócio-técnico, conhecido como ancoragem. Os processos de difusão e ancora-
gem são reforçados pelo estabelecimento de condições criadas pelos AKIS (Agricultural 
Knowledge and Innovation Systems). Tal transição é também conduzida por pressões da 
paisagem sócio-técnica, sentidas principalmente por grandes vitivinicultores, como as alte-
rações climáticas e novos hábitos de consumo. A metodologia priorizou entrevistas semies-
truturadas com agricultores, gestores agrícolas e outros atores do AKIS ligado à inovação.

PALAVRAS CHAVE: viticultura – Douro – Portugal – transições para a sustentabilidade 
– MLP (Multi Level Perspective) – AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Sys-
tems)

Abstract

The aim of this article is to provide a contribution to studies of transitions towards sus-
tainability, namely in agriculture, using as an empirical scenario the wine region of Douro, 
Portugal. This area, with a secular viticulture tradition, has gone through several economic, 

1    fabipolita@hotmail.com; Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).
2 Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD), Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD).
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social and agroecological changes. Current indications of a sustainable transition are based 
on a historical process that has aimed at reducing and controlling the use of agrochemical 
products and preserving the landscape heritage, recognized by UNESCO. Recently, this 
process has been strengthened by the insertion, as of 2010, of innovations related to the 
implementation of Ecological Infrastructures (IEs), conjugated to the cultivation areas, and 
that express themselves as a set of techniques that aim at the amplification of biodiversity 
and the rendering of ecosystem services, respecting, however, the economic sustainability 
of the viticulture. An association of winemakers and a university fostered the creation of 
technical knowledge, using the large wine companies (members of the association) as incu-
bators, which thus functioned as niches of innovation. The new cognitive framework has 
been gradually spreading, causing what can be called a beginning of transition, in a stage 
that precedes the changes in the socio-technical regime, known as anchoring. The diffu-
sion and anchoring processes are reinforced by the establishment of conditions created by 
AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems). This transition is also driven by 
pressures from the socio-technical landscape, felt mainly by large wine producers, such as 
climate change and new consumption habits. The methodology prioritized semi-structured 
interviews with farmers, farm managers and other AKIS actors linked to innovation.

KEYWORDS: viticulture – Douro – Portugal – transitions to sustainability – MLP (Mul-
ti Level Perspective) – AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems)

1. INTRODUÇÃO

Nas próximas décadas o setor agrícola terá de prover alimentos e matérias-primas para uma 
população mundial crescente e que também vem mudando seus padrões de consumo (Bais-Mole-
man, Schulp, & Verburg, 2019). Mas, se por um lado o cenário agrícola exigirá maior produtivi-
dade e competitividade, por outro, demandará por inovações que visem uma transição a quadros 
mais sustentáveis. Estas inovações, por sua vez, estarão alicerçadas em conhecimentos novos e 
transdisciplinares (Coughenour, 2003, Ingram, 2008).

Neste artigo, apresenta-se um caso específico em que um grupo de agricultores foi capaz de di-
namizar estruturas de conhecimento que lhes dessem aporte para dar início a um processo de tran-
sição para a sustentabilidade da agricultura por eles praticada, criando um sistema intensivo em 
aprendizagem agroecológica que lhes atendessem também em suas condições sociais específicas. 
Estes agricultores, centrados ao longo do Rio Douro, em Portugal, e organizados em estruturas de 
agricultura comercial e empresarial, especializaram- se na produção da uva e vinho e passaram a 
incorporar uma série de práticas agroecológicas, nomeadamente aquelas que envolvem a redução 
da aplicação de agrotóxicos e ampliação da biodiversidade nas áreas de cultivo, uma vez que a zona 
é também considerada um ecossistema de grande importância neste aspecto.

Objetiva trazer contributos acerca da compreensão de como se processam as dinâmicas de 
inovação para a transição sustentável da agricultura. Para análise, conjugar-se-á uma perspectiva 
de evolução temporal da inovação, com uma abordagem referente a aprendizagens e trocas de co-
nhecimentos em circunstâncias regionais. Pretende-se demonstrar o contributo da teoria da tran-
sição para a sustentabilidade, quando aplicada à agricultura, em um contexto que não vem sendo 
tratado pela literatura científica: em situações de agricultura comercial ou de escala empresarial. 
Pretende se demonstrar que, em determinadas condições, a transição à agricultura de cunho sus-
tentável pode converter-se em estratégia de comercialização e inserção mercadológica do produto 
agrícola proveniente do ambiente corporativo, e cuja diferenciação, pela via da sustentabilidade, o 
torna competitivo num mercado global cuja procura está associada a esta diferenciação.

Para tal, discorre-se, como arcabouço teórico e analítico, primeiramente, sobre a teoria da 
transição para a sustentabilidade pelo uso da ferramenta Multi Level Pespective (MLP), exemplifi-



85
cando seu uso em casos empíricos de estudo de transição da agricultura em vários pontos do globo. 
Ao ter em vista, contudo, que as transições para a agricultura sustentável envolvem especificidades 
que também são agroecológicas, para além de questões sociais e técnicas abarcadas pela MLP, 
trata-se também da necessidade de considerar este domínio de análise. Conjuga-se, por fim, um 
tratamento de territorialidade às inovações, ao incorporar o conceito de Agricultural Knowlwdge 
and Innovation Systems (AKIS).

2. A TEORIA DA TRANSIÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE PELO USO DA 
MLP APLICADA AO CASO DA AGRICULTURA

As inovações podem promover modificações nos regimes sócio-técnicos e podem despoletar 
processos de mudanças (Geels, Hekkert & Jacobsson, 2008). Estes processos vêm sendo chamados 
de transição (Hinrichs, 2014) e tratados pela teoria que leva o mesmo nome, desenvolvida por 
autores como Rip e Kemp (1998), Smith (2003), Geels (2004), Moors, Rip e Wiskerke (2004) e 
Seyfang (2006).

Em pesquisas empíricas, a teoria da transição é operacionalizada por um esquema explicativo 
denominado Multi Level Pespective (MLP), que trata as transições como processos em que ino-
vações tecnológicas podem adentrar e modificar o regime sócio-técnico (Geels, 2011, Seoane; & 
Marín, 2017). Anterior à modificação do regime sócio-técnico, contudo, está a etapa a que Elzen, 
Mierlo e Leeuwis (2012) denominaram de “ancoragem”. Mencionada como “ligação”, ou “theory 
of linking” por Smith (2007), refere-se ao processo em que as inovações começam a se “aderir” ao 
regime sócio-técnico. A ancoragem, então, é a ligação de uma inovação a um sistema institucio-
nal vigente e, portanto, representa um momento de certa fragilidade. Por conta desta fragilidade, 
pode este processo ter alguma ruptura ou levar a próprias redefinições dos nichos ou dos regimes.

A MLP, contudo, foi desenvolvida para abordar características de transições tecnológicas e 
por isso não contempla aspectos intrínsecos às transições da agricultura, como particularidades 
dos sistemas ecológicos e sócio-econômicos. Mas também se faz útil, todavia, para analisar estas 
transições porque consegue posicionar a inovação em um esquema de níveis, mostrando suas res-
pectivas interações (Sutherland, Wilson, & Zagata, 2015). Em razão do modo com que foi conce-
bida, implica que seu uso acabe por enfatizar o papel das inovações tecnológicas, sub-valorizando 
outros aspectos, como atores envolvidos, processos e interdependências (Holtz, Brugnach, & Pa-
hl-Wostl, 2008), fatores políticos, científicos, industriais, culturais e de mercados (Geels, & Schot, 
2010). Como lembra Darnhofer (2015), nas transições da agricultura estas questões podem ter 
relevância, em razão destas últimas nem sempre serem impulsionadas pela tecnologia.

Em estudos empíricos, A MPL tem sido associada a diversas metodologias ou conjugação de 
métodos com a finalidade de estudar esta pluralidade de aspectos envolvidos com as transições da 
agricultura. A Tabela 1 explora um conjunto de artigos científicos que demonstra esta variedade 
de investigações em várias partes do mundo, com maior profusão a partir do ano de 2015. Os estu-
dos explicitam o uso da MLP, ou, em alguns casos, apenas mencionam a terminologia de “nicho”, 
“regime” e/ou “paisagem” no tratamento dos casos, que podem ter amplitude nacional ou escala 
regional, ainda que sejam escassos os estudos que aplicam a teoria à escala regional.
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3 BT, de Bacillus thurigiensis, espécie da qual se extraiu o gene de resistência aos herbicidas empregados na tecnologia 
das culturas geneticamente modificadas.
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A MLP, usada em conjugação a diversos métodos ou metodologias, vem sendo aperfeiçoada 

pela associação com outros aportes analíticos, de modo a melhor descrever os processos e fenôme-
nos múltiplos e complexos relacionados à transição sustentável da agricultura. As principais con-
jugações metodológicas e analíticas objetivam desvendar aspectos de fragilidade das transições 
da agricultura, bem como explicar principalmente questões de governaça, ancoragem e política 
relacionadas a tais processos.

3. TRANSIÇÃO À AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SUA RELAÇÃO COM 
CONTEXTOS SISTÊMICOS E SÓCIO- ECOLÓGICOS

Em se tratando das transições para a sustentabilidade que tramitam no âmbito da agricultura, 
Lamine, Renting e Rossi (2012) mencionam que o modelo sócio-técnico não considera algumas 
peculiaridades, como a diversidade social envolvida, que extrapola o grupo de agricultores e incor-
pora outras redes. A ideia de que a teoria da transição, por si só, não permite revelar a complexi-
dade dos processos de transição da agricultura, é reiterada por outros autores, como demonstrado 
na Tabela 2 – Contributos à complementação teórica do modelo sócio-técnico quando aplicado 
à agricultura.

Tabela 2 - Contributos à complementação teórica do modelo sócio-técnico quando aplicado à agricultura.

Referências Contributos

Benoît, Rizzo,  O esquema sócio-técnico não considera a dinâmica de interação entre o sistema
& Marraccini, 2002 agrícola, a paisagem e a gestão dos recursos naturais, revelando a necessidade 
 de incorporar outros elementos de análise.

Röling, & Jiggins,  Ao se tratar da transição a sistemas agrícolas mais sustentáveis, há também de se
1994, Coughenour, ressaltar a particularidade de serem estes sistemas demandantes de conhecimentos
2003, Sutherland,  específicos que subsidiem a nova forma de fazer a agricultura.
Burton, & Ingram, 
2012

Coenen, Benneworth,  As transições na agricultura também precisam considerer a envolvência de
& Truffer, 2012, Hansen, elementos biofísicos e ecológicos.
 & Coenen, 2015
Darnhofer, 2015, 

Pigford, Hickey,  Ao ser a agricultura espacialmente locada, é afetada pela natureza das condições
& Klerkx, 2018 espaciais que, além dos aspectos culturais, valores e tradições, inclui condições
 naturais de solos, clima e ecossistema, fazendo com que cada transição seja 
 específica de cada local.

Duru, Therond,  Congregaram os conceitos de sistema agrícola, de sistema socioecológico e de
& Fares, 2015 sistema sócio-técnico, estruturando um quadro analítico que se aplica à 
 compreensão do fenômeno da transição sob os prismas daquilo que ocorre em
 termos de produção agrícola, de gestão de recursos naturais e da dinâmica das
  inovações na agricultura. Concluem que o sistema palco das transições da agricul-
 tura, além de multinível, é também multi-ator e multidomínio. Multi-ator por
 considerar os relacionamentos entre indivíduos e as assimetrias de poder que
 ocorrem entre estes relacionamentos. Multidomínio por levar em conta que as
 questões de agroecologia englobam também outras áreas, como a forma de provi-
 são de suprimentos e o manejo dos recursos naturais.

Os processos de transição da agricultura, então, são insuficientemente abordados pelo uso de 
uma única lente, que pode refratar a real composição de todas as circunstâncias que se combinam 
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e se sobrepõem para culminar em tais processos. Além disso, estas transições são também expressas 
como processos de aprendizagem, uma vez que os agricultores precisam: fazer experimentações que 
conduzam a novas soluções; ter conhecimentos da biologia de  cada ambiente; construir conheci-
mento de seus próprios sistemas de cultivo e inovar em relação as suas experiências anteriores (Prost, 
Reau, & Paravano, 2018, Toffolini, Jeuffroy, & Mischler, 2017, Cristofari, Girard, & Magda, 2018).

Knickel, Brunori e Rand (2009), por sua vez, defendem que estes processos de aprendizagem 
não ocorrem de forma individualizada, mas de maneira colaborativa, já que resultam de ações co-
letivas dependentes das estruturas sociais em que os inovadores se concentram. As características, 
competências e interesses do universo de atores e instituições presentes em determinado contexto 
geográfico também influenciam os processos de inovação e aprendizagem (Cooke, Uranga, & 
Etxebarria, 1997, Asheim, 1999, Naghizadeh, Elahi, & Manteghi, 2015, Capello, 2017). Em ou-
tras palavras, as inovações surgem a partir de atividades de aprendizagem interativas, combinadas 
e compartilhadas entre diversas organizações que ocupam um espaço regional, e um sistema de 
produção (Cooke, Uranga, & Etxebarria, 1997, Doloreux, 2002).

Ao alicerçar a inovação sobre interações e fluxos de conhecimento entre organizações, admite-
-se que ela também tenha um caráter sistêmico, e a ideia de AKIS permite justamente compreender 
como estas inter-relações acabam por influenciar a trajetória agroecológica das empresas agrícolas, 
e vice-versa, como as estratégias das empresas agrícolas podem desencadear transições em sistemas 
agrícolas regionais. A concepção de AKIS tem a intenção de capturar as interferências dos fluxos 
de conhecimento e inovação no ambiente ocupado pelas explorações agrícolas, e como estes em-
preendimentos se utilizam deste fluxo para definir parte de suas estratégias de gestão. Os AKIS, por 
fim, identificam a existência de um sistema de conhecimento e inovação que é fruto de mecanismos 
sociais nos quais se expressa o aprendizado coletivo e a criatividade (EU SCAR, 2012).

4. METODOLOGIA

A coleta de dados realizou-se entre meses de abril e outubro de 20184, por meio de entrevis-
tas pessoais estruturadas, realizadas com 42 agricultores ou gestores agrícolas, representantes de 
explorações comerciais de uva e vinho. Foram selecionados por conveniência, empregando amos-
tragem não-probabilística que se utilizou de cadeias de referência (Biernacki, & Waldorf, 1981, 
Vinuto, 2016), contemplando tanto viticultores que adotam a inovação, quanto quem nunca a 
adotou ou quem tentou implementá-la e acabou por desistir, priorizando os informantes relacio-
nados ao AKIS pertinentes à inovação. O número de entrevistados foi determinado pelo esgota-
mento de introdução de novas informações.

Foram feitas notas das entrevistas, conduzidas por um guião, que também foram gravadas me-
diante autorização dos inquiridos. Em um segundo momento, foram realizadas entrevistas em pro-
fundidade com os representantes das principais instituições componentes do AKIS (universidade e 
associação), em especial com consultores e cientistas que foram responsáveis pela concepção, lança-
mento e apoio à difusão da inovação na região, e cujas respostas também foram gravadas e transcritas.

Para complementar os dados de recolha primária, são incorporadas informações históricas, 
obtidas de artigos científicos e de documentos e relatórios disponíveis em websites.

Desta forma, se reconstrói a trajetória evolutiva da inovação e se demonstram as transforma-
ções por ela engendradas, fazendo uso de observações e trocas de impressões entre os próprios 
investigadores. A análise de dados priorizou relacionar as narrativas e dados coletados com o per-
curso de inovações proposto pela MLP, integrando os eventos evolutivos com a ação dos integran-
tes do AKIS.

4 A abordagem empírica foi realizada no contexto do projeto AgriLink (https://www.agrilink2020.eu/), adotando, assim, 
a metodologia conceitual e empírica do mesmo para a recolha de dados qualitativos e quantitativos. No presente, faz-se 
uso apenas das informações qualitativas.
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5. APRESENTAÇÃO DO CASO ESTUDADO – EVOLUÇÃO E TRANSIÇÃO 
PARA UMA VITICULTURA SUSTENTÁVEL NO DOURO

O Rio Douro, que nasce na Espanha e percorre o Norte português, empresta seu nome à região 
vinhateira que o circunvizinha. Esta região corresponde a uma das mais antigas áreas vinícolas de-
marcadas do mundo (Região Demarcada do Douro – RDD, reconhecida entre os anos de 1756 e 
1758) (Portela, & Rebelo, 1997). Possui uma paisagem única que tornou possível, a partir de 2001, 
o processo de inscrição do “Alto Douro Vinhateiro” como Patrimônio da Humanidade da UNES-
CO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), pelo critério de “paisagem 
cultural evolutiva viva”. É caracterizado pela construção de terraços seculares, chamados socalcos, 
que modificaram a paisagem e tornaram viável a viticultura em encostas íngremes (mais de 40% das 
videiras estão em terrenos com inclinação superior a 40%, (Quaternaire Portugal/UCP, 2007), o 
que se pode observar na Figura 1). O produto vinícola dali obtido atinge o mercado mundial e tem 
como expoente o conhecido vinho do Porto (Andresen, Aguiar, & Curado, 2004).

A zona possui importância também no que tange aspectos de biodiversidade e ali se tem ob-
servado, de forma mais generalizada a partir de 2010, o surgimento e dispersão de um conjunto 
de práticas ecológicas inovadoras, conjugadas à viticultura, com adoção de uma pluralidade de 
técnicas orientadas para ampliação da biodiversidade. O conjunto destas práticas culmina na im-
plantação e gestão de infraestruturas denominadas “ecológicas” (Infraestruturas Ecológicas, IEs, 
apresentadas nas Figuras 2 e 3)5. 

Figura 1 – Paisagem vinhateira do Douro. Possível  Figura 2 – Exemplificação de IEs conjugadas à vinha.
observar os socalcos de cultivo. Foto dos autores, 2018. Mostra a vegetação associada, tanto nos taludes, quan-
 to nas entrelinhas de cultivo. Foto dos autores, 2018. 

Figura 3 – Exemplificação de IEs sob a forma de  Figura 4 – Exemplificação da ausência de IEs, com
um corredor ecológico perpendicular às linhas  inexistência de vegetação entre taludes.
de vinha. Foto dos autores, 2018.  Foto dos autores, 2018.

A investigação centrou-se, em especial, NA viticultura compreendida dentro da NUTS 3 (No-
menclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos), no nível territorial do Douro. Para fins 
de contemplar dados vitivinícolas, contudo, serão usadas informações referentes à RDD, que cor-
responde a uma área de 250.000 hectares, das quais apenas 18% são ocupados com vinhas. Dadas às 
condições topográficas, a mecanização do vinhedo é um impeditivo, exigindo grande emprego de 
mão-de-obra que se reflete em elevados custos de produção (Rebelo, Caldas, & Matulich, 2010).
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As informações que seguem trazem um encadeamento dos principais fatores que, como se 

verá adiante, desenrolam-se na atual motivação dos empresários e gestores vitivinícolas do Douro 
a dinamizarem estruturas institucionais que os levam a desenvolver novos métodos e técnicas, 
bem como fomentar e difundir conhecimento que subsidie estas transformações.

Na história da viticultura do Douro, há de se salientar que, em meados dos anos de 1980, um 
conjunto de medidas denominado “Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado de Trás- os-
-Montes”, também conhecido por sua sigla, PDRITM, promoveu profundas transformações na 
paisagem. O PDRITM despontou como resultado de estudos encabeçados por diversas institui-
ções, a partir de 1974, e previa a implantação de “sistemas de plantação inovadores”, com a cons-
trução de patamares altos que comportavam duas linhas de vinha e cujo objetivo era a redução 
de densidade de plantio. O contraponto à redução da densidade era a facilitação da mecanização, 
dado que à altura já se sentiam os impactos de restrição da mão-de-obra para o manejo dos vinhe-
dos, bem como a incidência deste fator sobre os custos de produção. Esta modalidade de implan-
tação das videiras levou à necessidade de reestruturação das áreas de cultivo, e além da conversão, 
há também à expansão das superfícies cultivadas (Portela; & Rebelo, 1997). Evidente que, com 
a intensidade de novos plantios, aspectos pertinentes à biodiversidade e manutenção de recursos 
naturais ficaram igualmente comprometidos.

No longo prazo, contudo, a mecanização dos vinhedos mostrou-se ineficiente do ponto de 
vista das perdas de solo por erosão, o que naturalmente já caracteriza a agricultura de encosta. Os 
impactos sentidos pelo PDRITM, como a intensa mobilização dos terrenos e plantio de novas 
vinhas, passaram gradativamente a ter maior controle, de forma que os elementos da paisagem não 
fossem indiscriminadamente alterados6.

É na altura dos anos de 1980 que as demandas dos viticultores por soluções técnicas e inova-
ções calcadas nas especificidades locais faz culminar um outro evento que se mostrará relevante 
para as transformações da viticultura e da própria inovação das IEs: o surgimento da ADVID - As-
sociação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense. Em sua essência, a ADVID é formada 
por um grupo de vinhateiros que sente a necessidade de fomentar a investigação localizada que 
gere respostas específicas para a modernização da viticultura, aumentando a competitividade do 
produto vinícola da RDD. A estrutura social congrega uma diversidade de atores e serve também 
como ponto de contato entre as organizações locais e as políticas públicas (ADVID, 2019).

O despontar da ADVID é simultâneo ao crescimento mundial de produção, comércio e con-
sumo de vinhos, o que pode remeter às necessidades de aporte técnico e científico para o reposi-
cionamento dos vitivinicultores perante um mercado com crescente característica concorrencial. 
Dados do Office International de la Vigne et du Vin – OIV (1999), demonstram que nos finais 
da década de 1980 a superfície mundial de vinhas atinge os 10.213.000 hectares cultivados. No 
mesmo relatório, há referências de que, entre 1971 e 1985, a produção de uvas aumentou paula-
tinamente, atingindo o auge entre 1981 e 1985, correspondendo a 628.084.000 quintais, seguida 
de um aumento da produção de vinhos, chegando à cifra dos 333.552.000 hectolitros. É neste 
período que países não convencionais passam a figurar entre os maiores produtores, incluindo 
EUA e Argentina entre as cinco maiores colocações, com destaque para outros ascendentes, fora 
do eixo europeu, como Brasil, África do Sul, China e Chile.

No final dos anos 90, mais um acontecimento relacionado ao desenvolvimento de formas mais 
sustentáveis de condução da agricultura, em Portugal, deve ser grifado, uma vez que é recorrente 
no discurso dos entrevistados. Diz respeito à publicação do Decreto 180/95, que passa a estabe-
lecer o regime jurídico dos métodos de Proteção Integrada (PtI) e Produção Integrada (PdI) em 
Portugal (DGADR, 2019).

Em meados dos anos 2000, ocorre a candidatura do Alto Douro Vinhateiro ao título de Pa-
trimônio Mundial com o critério “paisagem cultura evolutiva viva”, com atribuição do título con-
ferida pela UNESCO em 2001. Tal fato, coloca a viticultura mais uma vez em evidência, uma vez 
6 O PDRITM foi responsável pela conversão de 300 hectares de vinhas e implantação de 2.500 hectares de novas áreas 

de cultivo (Portela, & Rebelo, 1997)
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que a distinção da zona dar-se-ia pela presença dos socalcos, que permitem o cultivo de olivais e 
amendoais, mas também das vinhas, e por aspectos históricos e culturais, já que ali existem indí-
cios arqueológicos de ocupações pré-romanas. A expectativa da candidatura era de que a distinção 
paisagística do território auxiliasse a atribuir maior sustentabilidade à produção vitivinícola e tam-
bém contribuísse para que o mercado reconhecesse os atributos humanos, históricos e naturais 
únicos da zona e, com isso, uma maior valorização do produto vínico local (Aguiar, 2000).

Por fim, a intensificação do intercâmbio com vitivinicultores estrangeiros, bem como a per-
cepção da necessidade de preservação da biodiversidade e paisagem, determinam o interesse de 
algumas empresas em promover o projeto EcoVitis: Maximização dos Serviços do Ecossistema 
Vinha na Região Demarcada do Douro. Entre os anos de 2011 e 2015, o EcoVitis foi fomentado 
por um consórcio que teve, como promotor, a associação de vitinivicultores já referida (ADVID), 
duas empresas vitivinícolas locais e a universidade da região (UTAD). O objetivo era a valorização 
da paisagem pela exploração das características peculiares da natureza, através do desenvolvimen-
to de modelos de gestão das vinhas capazes de consorciar a produção com um conjunto de serviços 
ecossistêmicos. Estes, além de servirem de suporte a uma produção sustentável, deveriam facultar 
benefícios para o ambiente e para a sociedade, tendo sua operacionalização pela implantação e 
qualificação da IEs (ADVID, 2019).

6. O CASO DA INOVAÇÃO E DA TRANSIÇÃO DA VITICULTURA DO 
DOURO A LUZ DOS CONCEITOS NORTEADORES

Quando questionados sobre conhecimento e uso das IEs, os adotantes referenciam que as 
mesmas se manifestam como resultados de um conjunto de três fatores distintos, que afetaram 
a produção e a sustentabilidade econômica das empresas, e se expressam na recente decisão de 
adoção de novas práticas. Classificamos estes fatores de acordo com os sistemas considerados 
pertinentes às transições de sustentabilidade da agricultura por Duru, Therond e Fares (2015): 
agronômicos (pertencentes, portanto, ao sistema agrícola); ambientais (pertencente ao sistema 
sócioecológico); e de mercado (pertencente ao sistema sócio-técnico, mais especificamente, à pai-
sagem sócio-técnica). Apresentamos esta classificação na Tabela 3 - Motivações que levaram à 
adoção das IEs.

Tabela 3 – Motivações que levaram à adoção das IEs.

Fatores Referência

Agronômicos/Sistema Agrícola Os adotantes relacionaram as IEs como formas de auxiliar na maior reten-
 ção de água nos solos, melhorar aspectos físico-químicos e reduzir a erosão
  advinda do manejo da viticultura de encosta.

Ambientais/Sistema  Os entrevistados relacionam as IEs também com aspectos ecológicos, uma
Sócio-ecológico vez que no emprego das mesmas, as ervas espontâneas ou semeadas nas 
 entrelinhas são mantidas com desbastes mecânicos e, nas áreas adjacentes, 
 por vezes deixadas em crescimento livre ou recebendo condução para que 
 vicejem as espécies desejadas. Estas práticas vêm se refletindo na redução 
 das aplicações de agrotóxicos e na associação que os agricultores fazem do 
 uso das IEs com a agricultura biológica.

Mercado/Sistema Sócio-técnico Os inquiridos associaram o uso das IEs às pressões de mercado para a ado-
 ção de práticas mais sustentáveis, bem como à presença de turistas que in-
 centivaram a adoção das IEs.

A primeira motivação está associada à experiência que os viticultores têm em relação à erosão 
(uma vez que, como se verificou, o caso reflete uma situação de agricultura de encosta). O progra-
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ma PDRITM e suas consequências, em termos de modificação da paisagem e perdas de solo, apa-
rece como uma das motivações adicionais para a adoção de técnicas mais sustentáveis, incluindo 
as IEs. Isto porque, aqueles que adotaram a inovação também perceberam que as mesmas propor-
cionaram maior cobertura do solo, demandaram menores mobilizações e ocasionaram ganhos em 
termos de fertilidade, contribuindo para reduzir a erosão. As recentes reconversões, com mudança 
gradativa dos patamares para que passassem a comportar somente uma linha de videira, em maior 
adensamento, também facilitaram o manejo das IEs.

A segunda motivação está relacionada à adesão às medidas de PtI e PdI, que foram também 
responsáveis pelo princípio de adoção de novas posturas em relação às práticas agrícolas, obrigan-
do os agricultores a comprometerem-se com técnicas que estivessem em consonância com uma 
maior estabilidade dos ecossistemas. Os entrevistados, mesmo os não- adotantes (16, no total), 
são geralmente aderentes às regras de PtI e, portanto, usam apenas agroquímicos autorizados, bem 
como utilizam orientações da PdI e são incentivados a manter as ervas autóctones. Mesmo os que 
não usam as IEs expressam o desejo de eliminar totalmente os fitofármacos ou, ao menos, dedicam 
esforços para reduzir o consumo dos mesmos. É importante salientar que, no discurso associado 
às IEs, os agrotóxicos estão nomeadamente relacionados aos herbicidas e são comuns os relatos de 
que os mesmos são prejudiciais7.

A terceira motivação relaciona-se ao fato de serem as empresas líderes da inovação as mesmas 
que praticam enoturismo e recebem visitantes interacionais, sendo diretamente impactadas por 
suas opiniões e estilos de consumo, além de serem exportadoras e disputarem espaço no mercado 
global. Conhecedores de exemplos de práticas sustentáveis relacionadas à viticultura mundial, 
turistas e consumidores acabaram exigindo que as empresas adotassem novas posturas. Sendo o 
vinho um produto que permite que a ele se atribuam elementos de terroir, os novos manejos vêm 
sendo empregados como diferenciais dos produtos, agregando valor e servindo de argumento para 
a venda8.

A este respeito, salienta-se que, para compensar a falta de tradição vitivinícola, o produto 
oriundo do Novo Mundo, e que passa a fazer concorrência com o vinho das zonas tradicionais, 
incluindo o Douro, ganhou consumidores graças também à utilização de estratégias de marke-
ting que comunicaram particularidades da bebida (Thode, & Maskulka, 1998, Wongprawmas, 
& Spadoni, 2018). E, neste aspecto, os novos países produtores também passaram a adotar, como 
diferencial, a imagem de sustentabilidade da vitivinicultura, atendendo às expectativas dos pró-
prios compradores e ganhando adeptos (Brugarolas, & Rivera, 2001). Isto ocorre porque o vinho 
é capaz de expressar aspectos percebidos do território, já que este último pode ser incorporando 
como fator de produção (Thomas, & Pickering, 2003), convertendo-se em elemento estratégi-
co do setor por meio da reconhecibilidade e consequente competitividade (Scozzafava, Contini, 
Costanigro, & Casini, 2015).

Por sua vez, o tombamento da paisagem do Douro pela UNESCO serve de resposta à estraté-
gia dos novos países produtores, proporcionando a adesão de peculiaridades da região e dos mé-
todos de produção à bebida, enaltecendo aspectos que por vezes são difíceis de replicar (Thode, 
& Maskulka, 1998, Wongprawmas, & Spadoni, 2018). Ao associar a historicidade da paisagem 
vinhateira à qualidade do vinho produzido, o Douro também adquire uma distinção, com a qual o 
Novo Mundo não consegue concorrer. No próprio texto da candidatura, atribuía- se a expectativa 
de aumentar o valor agregado graças às características paisagísticas, afirmando já na altura que a 

7 “Os herbicidas nem deviam existir” (relato de agricultor, 69 anos, fez curso de “Jovem Agricultor”, sempre trabalhou 
no setor agrícola e acumula experiência profissional como ex-funcionário de cooperativas vinícolas); “a televisão diz 
que os herbicidas fazem mal” e “na vinha que não leva herbicida, a uva tem mais qualidade” (relato de agricultor, 
58 anos, sempre trabalhou na agricultura, estudou até a quarta classe). Foi corriqueira, por fim, a narrativa de que 
os herbicidas estão “perdendo a eficiência” e que a eliminação dos mesmos traçará o futuro da agricultura: “cada vez 
temos mais a consciência que temos que mudar” (relato de agricultora e Engenheira Zootécnica, na casa dos 50 anos, 
atua há 23 anos no setor agrícola).

8 “Quanto mais protegemos o meio ambiente, mais características do local se atribui ao vinho. A vegetação autóctone 
tem impacto sensorial sobre o vinho” (relato de Enólogo, entre 31 e 40 anos).



93
classificação, e as peculiaridades da viticultura, poderiam ser inovações que contribuiriam para a 
sustentabilidade dos negócios de vinho e enoturismo ali exercidos:

“Diz respeito à autenticidade do vinho, fortemente suportada por um patrimônio genético 
muito rico, que sobreviveu até nossos dias, uma vez que estão repertoriadas no cadastro mais de 
100 castas de videiras autóctones brancas e tintas, e que constitui uma garantia para o consumidor, 
último juiz da qualidade.” (Aguiar, p. 14, 2000).

A não-adoção das IEs, por sua vez, está relacionada também à sucessão familiar das explora-
ções. Agricultores mais idosos, e que não possuem herdeiros interessados em dar seguimento à 
viticultura, não estão motivados a converter suas vinhas para que estas comportem as IEs. Isto 
porque a inovação requer investimentos de readequação estrutural dos vinhedos. Além do mais, 
as explorações daqueles mais idosos dispõem de um menor número de trabalhadores, restrito ao 
casal ou membros familiares, que admitem não ter tempo suficiente para manejar as ervas consor-
ciadas. Normalmente, estes agricultores são aqueles que vendem suas safras para as cooperativas 
e que são remunerados apenas pela qualidade sanitária e, até certa medida, pelo grau de refração 
dos frutos. Não há qualquer remuneração associada ao uso de medidas agrícolas mais sustentáveis, 
como redução no uso de herbicidas ou adoção de IEs. Estes viticultores também assumem não 
possuírem lucratividade que os permita testar a inovação, mesmo que em pequena parcela dos vi-
nhedos, tal como tem feito as grandes empresas, porque não querem pôr em risco as condições de 
sanidade da colheita, uma vez que toda a produção é considerada essencial para a sustentabilidade 
financeira da exploração.

A universidade e a associação, ambas com sedes dentro da RDD, foram as geradoras do co-
nhecimento técnico que ancorou o início da adoção das IEs. Esta influência deu-se por outros 
dois fatores: o primeiro, a formação em enologia e engenharia agronômica daqueles que hoje são 
gestores das explorações que implantam a inovação. Estes gestores, além de sensíveis às questões 
ambientais, possuem conhecimentos técnicos que permitiram compreender, testar e até mesmo 
influenciar os proprietários das empresas a adotarem princípios agroecológicos. Segundo, sendo 
a associação uma entidade privada, que congrega apenas uma parte dos viticultores, aqueles que 
possuem condições de financiá-la é que acabam por ter maior acesso à plenitude técnica das ino-
vações propostas, o que causa também certa restrição à difusão das mesmas.

A averiguação das relações entre entrevistados e entidades que compuseram o AKIS revela que 
aquele dos adotantes é mais diversificado e conta com maior número de relações com a UTAD, 
outras universidades e instituições de ensino; com a ADVID; com outros agricultores; com con-
sultores privados e outros profissionais. O AKIS dos não-adotantes está mais centrado em torno 
de outras associações de agricultores e cooperativas; bem como nos consultores privados e outros 
profissionais. O que evidencia que a adoção das IEs, além de estar relacionada a motivações de 
diferentes tipos, está também ancorada em conhecimentos que foram buscados e construídos a 
partir de uma maior diversidade de relações, reiterando o papel da UTAD e ADVID.

Apesar da universidade e associação terem gerado e divulgado materiais acerca da biodiversi-
dade e serviços ecossistêmicos, as peculiaridades ambientais de cada exploração demandam que os 
adotantes realizem intensos experimentos e desenvolvam um método particular de gestão das IEs. 
As explorações adotantes, assim, funcionam como nichos, e prova disso está na diversidade de em-
prego das IEs, entre agricultores e gestores, que as usam como taludes vegetados, “enrelvamento”, 
ou corredores ecológicos.

No caso do Douro, a inserção das práticas associadas às IEs também está relacionada a um 
conjunto de variáveis contextuais, ou seja, de paisagem sócio-técnica, que influenciam a criação de 
nichos e início de uma readequação do regime. Isto fica explicitado quando as técnicas vitiviníco-
las que ali evoluíram começam a provocar degradações ambientais e, com isso, o questionamento 
do consumidor, com consequentes constrangimentos de um comércio cada vez mais globalizado 
e concorrencial. Este componente de mercado da paisagem sócio- técnica parece igualmente in-
fluenciar os agricultores que ainda aplicam herbicidas, mesmo que autorizados pela PtI, já que 
relatam estar reduzindo o número de aplicações e o desejo de eliminar definitivamente o seu uso 
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por conta da influência da opinião pública. Outra variável de contexto que tem provocado mo-
dificações na viticultura do Douro são as alterações climáticas, que modificam o comportamento 
das vinhas, das próprias vegetações que compõem as IEs e, por consequência, do próprio produto 
vinícola, desafiando os gestores e agricultores em seus conhecimentos precedentes.

Mesmo entre estas grandes empresas, contudo, a instalação vem sendo gradual. É consenso 
que a implantação da IEs tem iniciando em pequenas parcelas e que, ao passo em que ganham 
conhecimentos a respeito, expandem-na a um maior percentual de área de vinhas. Esta precaução 
está relacionada à sustentabilidade econômica a que estão sujeitas as grandes empresas vitiviníco-
las e reforça a caracterização da própria exploração agrícola como nicho de inovação.

A inovação em questão, por englobar um conjunto de práticas de caráter ambiental, é consen-
sualmente demandante de mais mão-de-obra e tem neste elemento um fator reconhecidamente 
limitante para sua implantação e perpetuação no Douro. Mesmo aqueles que lideraram o uso das 
IEs, admitem que o manejo das ervas requer recursos humanos que parecem estar cada vez mais 
escassos para a viticultura local, o que se reflete em maiores custos de produção. A demanda por 
maior mão-de-obra não é restritiva apenas para algumas das grandes explorações, que mantém um 
quadro fixo de funcionários e que conseguem, assim, estabelecer um calendário de uso da força de 
trabalho ao longo do ano.

O cenário de alterações políticas, com a intervenção de atores nacionais e internacionais, na 
introdução do projeto PDRITM, das medidas agroambientais e das orientações de PtI e PdI, cria-
ram suporte institucional que igualmente sustenta a transição do regime sócio- técnico. Assume-
-se, contudo, que no caso do Douro há um princípio de transição em uma etapa que antecede 
à total sobreposição das componentes sociais, técnicas, agrícolas e ecológicas da inovação às do 
regime dominante. Em outras palavras, ainda não se concretizou uma completa transição, mas há 
uma ancoragem em curso. Isto porque as transições não são pontuais e envolvem vários setores 
ou sub-setores da economia, englobando uma diversidade de atores sociais e criando uma nova 
estabilização, uma nova ordem no regime sócio-técnico, ao longo do tempo. Para que ocorra uma 
transição, atores de níveis regional e nacional precisam se unir para criar novos conhecimentos, 
práticas, tecnologias, instituições e regras orientadoras (Sutherland, Wilson, & Zagata, 2015).

Admite-se também que há evidências de um processo de ancoragem porque, por um lado, 
mesmo os viticultores que não implementaram as IEs já perceberam as modificações na concepção 
da agricultura local e, em conjunto com adotantes, têm desenvolvido novos valores associados ao 
senso de partilha dos aspectos ambientais de uma mesma paisagem; identificação com um mesmo 
conjunto de problemáticas; desejos de preservação e conservação da fauna, flora, recursos hídricos 
e edáficos; e uma responsabilidade comungada pela entrega de um produto saudável ao consu-
midor. Por outro, a concepção de que há uma ancoragem em curso é reforçada pela fragilidade 
do processo, associado que está à disponibilidade futura de mão-de-obra para manter os manejos 
mais sustentáveis, ou, pelo menos, ao desenvolvimento de tecnologias substitutas. Tal fragilidade 
ainda é reiterada pelas alterações climáticas, que se fazem sentir no comportamento imprevisível 
de todo a agroecossistema vitivinícola, desafiando agricultores e gestores em seus conhecimentos 
agroecológicos precedentes e tornando incerta e instável a trajetória da inovação estudada.

A figura 5 resume o esquema de fatores, ou pressões, exercidas pelos elementos componentes 
identificados da transição, bem como os AKIS que se relacionam à mesma.
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Figura 5 – Esquema representativo do princípio de transição em curso na vitivinicultura do Douro, construí-
do com base em Elzen, Mierlo e Leeuwis (2012).

P1, P2 e P3 representam elementos que causam pressões sobre o regime. Cada um dos elementos possui uma 
forma distinta, para reforçar a ideia de que cada qual exerce um tipo de pressão;
A pressão é representada pelas setas TO, de Tensão-Oportunidade, uma vez que a pressão sobre o regime 
causa uma tensão em seu funcionamento, mas é também uma oportunidade de readequação do mesmo;
O regime sócio-técnico é uma figura com bordas salientes, cujas delimitações representam peculiaridades 
sociais, ambientais e agrícolas;
O nicho de inovação está representado dentro do regime, uma vez que é assim que ele surge, circunscrito 
ao ambiente das empresas que lideraram a inovação. É uma caixa pontilhada porque troca conhecimento e 
inovação com os AKIS e com o próprio regime;
An representa a ancoragem, pontilhada por ainda caracterizar-se de processo tênue e que pode enfraquecer 
de acordo com as pressões dos elementos P1, P2 e P3 e de acordo com influências do próprio regime;
AKIS 1 representa as trocas de conhecimento dentro do regime, composto pelas empresas, agricultores, 
ADVID e UTAD;
AKIS 2 representa as trocas com a vitivinicultura internacional e que também influenciaram os inovadores 
líderes.

7. CONCLUSÕES

Neste artigo, estudou-se um início de transição para a sustentabilidade liderado por agricul-
tores e gestores que atuam em escala comercial e empresarial. O que contraria, até certo ponto, a 
literatura científica atual, que vem associando a agricultura sustentável unicamente às pequenas 
explorações agrícolas, às inovações de base da agricultura, à agricultura que ocorre no âmbito 
familiar ou no seio de movimentos sociais (Amekawa, Sseguya, & Onzere, 2010, Altieri, Funes-
-Monzote, & Petersen, 2012, Kassie, Jaleta, & Shiferaw, 2013, Vanlauwe1, Coyne1, & Gockowski, 
2014, Ilieva, & Hernandez, 2018, Bezerra, Franco, & Souza-Esquerdo, 2019).

No caso do Douro, o processo de ancoragem de um novo arcabouço técnico, social e agroe-
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cológico se traduz em estratégia de comercialização e inserção mercadológica do produto agrícola 
proveniente de uma agricultura de caráter corporativo e que passa por uma mudança na forma como 
a sociedade, neste caso representada pelo consumidor de vinhos, enxerga a agricultura e o agricultor. 
A primeira, como atividade econômica que também é capaz de promover serviços ambientais, e o 
agricultor, como um guardião dos recursos que pode ser motivado e valorizado por tal.

A necessidade de inovar partiu de um grupo de viticultores sensíveis às alterações globais e que 
dispunham de um conjunto de condições que os permitiu mobilizar um AKIS para viabilizar e 
fortalecer um processo de aprendizagem. Este processo culminou numa inovação que vem sendo 
implantada com determinadas precauções devido à necessidade de sustentabilidade econômica 
das organizações que paulatinamente a testam, que assim tentam reduzir riscos que possam com-
prometer o futuro dos negócios. O AKIS foi dinamizado para fomentar as competências científi-
cas e cognitivas necessárias à definição de novas trajetórias para a sustentabilidade, nos rumos de 
cada empresa agrícola, e atualmente estas trajetórias individuais se sobrepõem e conduzem a um 
fenômeno de ancoragem e princípio de uma transição territorial. Ratifica-se que a transição para 
a sustentabilidade demanda conhecimentos em agricultura e biologia específicos, que requerem 
habilidades e motivações para observação, gerenciamento, armazenamento e análise de resultados.

Evidentemente, faz-se necessário examinar a fundo outros casos de ancoragem para a compreen-
são sobre as dinamizações de AKIS com transições de regimes sócio-técnicos. Reitera-se, entretanto, 
que na agricultura as transições devam ser também tratadas em escala regional porque, como se ra-
tificou, são concernentes a aspectos sociais e agroecológicos locais. Sugere-se, como embasamento a 
futuras pesquisas, a investigação acerca dos efeitos deste princípio de transição, observada no Dou-
ro, tratando da interface entre setores, de modo também a evidenciar a vertente multidomínio das 
transições para a sustentabilidade (como por exemplo, percepcionar as influências da transição da 
viticultura em relação ao enoturismo fomentado no local), bem como explorar a motivação para o 
emprego de técnicas mais sustentáveis também no que tange a vinificação, por exemplo.
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FUNCIONAMENTO EM REDE NA UNESCO GLOBAL 
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George M. A. Ramos1

Resumo

A globalização atribui novos valores aos territórios no sentido em que eles se tornam 
atores de desenvolvimento, com novos e diferentes desafios. Atualmente, a gestão territorial 
procura alcançar vantagens competitivas ao nível local relativamente ao desenvolvimento 
económico e territorial global. Uma das vias para valorizar o território é fazer uso de pos-
sibilidades de classificação nacional ou internacional. Entre estas formas de classificação 
estão a criação de geoparques, atualmente conectados numa rede mundial - o Programa 
Internacional de Geociência e Geoparques (PIGG). Um dos grandes objetivos desta rede 
é fornecer organizações competitivas em territórios onde algumas condições específicas se 
encontram cumpridas. Este artigo procura compreender a forma como os geoparques agem 
e quais os benefícios resultantes das atividades turísticas nesses espaços, prestando especial 
atenção aos geoparques europeus. Para atingir este objetivo, a investigação baseia-se na aná-
lise da anterior Rede Europeia de Geoparques (REG), onde tudo começou, procurando 
o conhecimento de como ela é reforçada institucionalmente através da aplicação de um 
questionário de levantamento para os geoparques. A análise destaca o importante papel 
desempenhado pela criação de instituições, reunindo vários atores, o que permite explorar 
elementos críticos para o sucesso dos geoparques.

PALAVRAS CHAVE: Geoparques, turismo, rede.

Abstract

Globalization assigns new values to territories in the sense that they become actors of 
development, with new and different challenges. Currently, territorial management seeks 
out to achieve local competitive advantages in relation to global economic and territorial 
development. One of the ways to value the territory is to make use of national or interna-
tional classification possibilities. Among these forms of classification are the creation of 
geoparks, currently connected in a worldwide network - the International Geoscience and 
Geoparks Program (IGGP). One of the great aims of this network is to provide competi-
tive organizations in territories where some specific conditions are met. This paper seeks 
to understand the way geoparks act and what benefits are resulting from tourism, paying 
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special attention to European geoparks. To achieve this goal, the research is based on the 
analysis of the former European Geoparks Network (EGN), where all began, seeking the 
knowledge of how it is institutionally reinforced by conducting a survey to geoparks. The 
analysis highlights the important role played by the creation of institutions, bringing to-
gether several actors, which allows exploring critical elements for the success of geoparks.

KEYWORDS: Geoparks, tourism, networking.

1. THE GEOPARKS PROGRAM: EVOLUTION AND OPERATION

The concern regarding the creation of geoparks in Europe arose during the 30th International 
Geological Congress in 1996, held in Beijing, largely due to Nickolas Zouros and Guy Martini. 
These two participants in the Congress shared with the congresspersons the difficulties to balance 
the need of safeguarding and promote geological heritage and, simultaneously, search for sustai-
nable development of territories where geoparks are sited (Zouros, 2004). They called up the 
attention to the importance of local communities’ involvement and participation as fundamental 
conditions for the success of this strategy, for scientific, educational and tourism purposes.

As a result, four European territories - the Haute-Provence Geological Nature Reserve in 
France, the Lesvos Petrified Forest in Greece, the Gerolstein/Vulkanaifel Geopark in Germany 
and the Maestrazgo Cultural Park in Spain – got together, aiming to exchange experiences with 
the purpose of protecting and promoting geological heritage, as well as seeking to ensure its value 
for the promotion of sustainable local development. A second level of reasoning that led to the 
agreement between the four regions resulted from the fact that socio-economic characteristics 
are quite similar: rural areas, with scientific relevant geological heritage, untapped natural beauty 
and high cultural tourism potential, but which, in contrast, entail difficulties of economic develo-
pment, with high unemployment rates and migratory flows.

The common ground has been formalised through a partnership, supported by the European 
Union’s LEADER programme, and deepened by completion of joint studies and exchange of 
ideas, experiences and knowledge. This process led to the concept of geopark and the outlining of 
common strategies for economic and social development based on the promotion of Geotourism. 
These relations, over time and with the richness of further interactions, led to the creation of the 
European Geoparks Network (EGN) on 5 June 2000 on the island of Lesvos, Greece, resulting 
from the common path journeyed by the four founding regions.

On 20 April 2001, the Cooperation Agreement between UNESCO and the European Geo-
parks Network (EGN) was signed at Cabo de Gata-Nijar Natural Park, Spain, during the opening 
ceremony of the International Meeting “Management of Protected Natural Spaces and Sustaina-
ble Development”. It was only then that UNESCO’s sponsorship became official (Catana, 2008).

Later, on 13 February 2004, an international meeting was held at UNESCO headquarters 
in Paris, attended by members of the Scientific Board of the International Geoscience Program 
(IGCP), representatives of the International Geographical Union (IGU) and the International 
Union of Geological Sciences (IUGS), as well as specialists in conservation and promotion of 
geological heritage. The meeting’s objective was to present the final report ‘Guidelines for Natio-
nal Geoparks seeking for UNESCO’s assistance’ (Frey, Schäefer, Büchel & Patzak, 2006). This 
report provides a set of detailed information regarding the criteria to be met for the establishment 
of a geopark. Furthermore, since part of the work was already bounded, it was decided to create 
the UNESCO’s Global Geoparks Network (GGN), which included the 17 existing European 
geoparks and 8 new Chinese geoparks. It was also decided that geoparks which are part of the 
EGN will also be part of the UNESCO’s GGN, without further procedures (Zouros, 2004; Frey 
et al, 2006; Eder & Patzak, 2004).
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The 1st UNESCO International Conference on Geoparks was held in Beijing from 27 to 

29 June 2004 and aimed at promoting the creation of the International Network of National 
Geoparks, with contributions from national governments and non-governmental organizations 
(Zouros, 2004).

During the 5th Annual Meeting of the European Network held in Petralia Sottana, Sicily, 
Italy, at the Madonie Geopark, an agreement was signed officially between the Division of Earth 
Sciences of UNESCO and the geoparks network - the Declaration of Madonie. Here it was defi-
ned that the EGN is an organization included in the GGN.

According to Eder & Patzak (2004: 162) “The aim of this network is to provide a platform of 
cooperation and exchange between experts and practitioners in geological heritage matters under 
the umbrella of UNESCO. The network spans all regions of the world and shall bring together 
groups that share common values, interests, or backgrounds. The International Network of National 
Geoparks under UNESCO shall serve to develop models of best practice and set standards for ter-
ritories, which integrate the preservation of geological heritage into a strategy for regional economic 
development”. They further point out that geoparks under the patronage of UNESCO are com-
mitted to: protect the geological heritage for future generations (conservation); educate the general 
public on issues relating to geological landscapes and environmental matters (education); boost re-
search in geosciences (science); pursue sustainable development (development and tourism).

The concept of geopark exists formally for almost two decades since the first parks became 
reality (Martini & Zouros, 2008). In the definition established by EGN (retrieved from EGN 
website), a European Geopark is a “territory which includes a particular geological heritage and a 
sustainable territorial development strategy”. This definition involves a threefold rationale for the 
concept (Zouros, 2004):

A European Geopark must highlight the scientific approach (geology), i.e., it must be en-
dowed with a set of relevant geological sites of international significance, but may also be exten-
ded to archaeological, ecological, historical and/or cultural heritage.

The governing body of each geopark must agree on a strategy for sustainable territorial deve-
lopment, allowing and fuelling activities linked to tourism and education.

Connection to a wider network, benefiting from protecting regulatory actions and complying 
with a set of methodical management criteria. This refers to management’s transparency and will 
to assure heritage protection and correct use.

By 2011, the General Conference of UNESCO decided to “examine the feasibility of esta-
blishing a possible UNESCO geoparks programme or initiative, building on the existing success 
and experience of the Global Geoparks Network and geoparks” (UNESCO, 2012: 3). Two years 
later, the Executive Board of UNESCO “requests the Director-General to convene a working 
group of representatives of Member States, the UNESCO Secretariat, and the Global Geoparks 
Network before the end of June 2013, for further consultations on the proposed initiative and 
its programmatic and legal implications, with a view to producing recommendations thereon” 
(UNESCO, 2013: 5). The proposal of this working group was presented to the General Confe-
rence at its 38th session. Therefore, in 2015, UNESCO approved the International Geoscience 
and Geoparks Programme (IGGP), which is an umbrella that comprises two main activities: the 
current International Geosciences Programme (IGCP) and the new UNESCO Global Geopa-
rks. Turner (2006) gives a detailed history of the newly years of IGCP and its evolution throu-
ghout time.

The UNESCO Global Geopark is a new label developed with the founding of IGGP. The aim 
was to set a “mechanism of international cooperation by which areas of geological heritage of in-
ternational value, through a bottom-up approach to conserving that heritage, support each other 
to engage with local communities to promote awareness of that heritage and adopt a sustainable 
approach to the development of the area” (UNESCO, 2015: 4).

GGN was an informal structure for ten years. In 2014 it was converted into a legally cons-
tituted organisation in order to be able to take part in the general administration of UNESCO 



104
Global Geoparks. This administration is assured by several bodies (Table 1) that started to ope-
rate in 2016.

Table 1. Structure of the administration of UNESCO Global Geoparks (Henriques & Brilha, 2017)

 Composition Duties

Council • Twelve ordinary members appointed • To advise the Director-General of UNESCO on the strategy, 
    by the Director-General of UNESCO     planning and implementation of UNESCO Global Geoparks
    on recommendation of the Global    and specifically i) raising and allocating funds; and ii)
    Geoparks Network (GGN) and of    cooperation among the UNESCO Global Geoparks and with
    Member States    other relevant programmes
 • The Director-General of UNESCO, • To assess revalidated and new UNESCO Global Geopark
    the President of the GGN,     nominations received from designated bodies in Member
    the Secretary-General of the IUGS,    States
    the Director-General of the IUCN • To decide on whether new applications should be forwarded
    or their representatives are ex officio    to the Executive Board for endorsement
    members without the right to vote • To accredit extensions for revalidated UNESCO Global
         Geoparks

Bureau • The Chairperson, the Vice-  • To prepare with the Secretariat the necessary documenta-
    -Chairperson and the     tion for the Executive Board of UNESCO in order for it to be
    Rapporteur of the Council    able to provide a final endorsement of new UNESCO Global
 • The Director-General of UNESCO     Geoparks nominations and extensions based on decisions
    and the President of the GGN or     of the Council
    their representatives are ex officio  • To hold joint coordination meetings as required with the
    members without the right to vote    Bureau of IGCP
  • To select the evaluation team for each application and 
     revalidation

Evaluation • Chosen by the Bureau from the  • To evaluate applications, extensions and revalidations for
Teams    roster of evaluators    UNESCO Global Geoparks on the basis of the strict guidelines 
     provided by the Council
  • To prepare a report to the Council on the applications, 
     extensions and revalidations evaluated

Secretariat • Provided by UNESCO • To maintain a roster of evaluators in conjunction with GGN

A geopark should envisage offering something new and different as a guiding principle and 
reflect this in its designation. There is some confusion around the meaning of ‘geo’, too often 
understood as being linked to geology rather than Earth, which undermines the territory’s deve-
lopment potential and its conceptual value. It can have a weak impact on local population and 
visitors, by confusing geoparks with other territories in that semantic ambiguity.

As mentioned, there are structural similarities between geoparks: a territorial identity, a protec-
ted natural and/or cultural heritage of exceptional value, essentially aligned with sustainable deve-
lopment processes. The main asset in this kind of territories it’s the “Geo” idea, an additional and 
different added value in relation to other parks/territories, where geology is the primary resource 
(Martini & Zouros, 2008). The embedding of the time dimension can bring together the vision 
of the geologist, the philosopher, the writer, the artist, at the same time and in the same space. The 
decreasing of the scientific aspect will allow highlighting a wider territory - the cultural territory.

Geoparks are new territories that do not fit into traditional characteristics of protected natu-
ral areas. By including the Earth’s space-time dimension, geoparks are directed to the creation of 
something new and different from the existing, enabling users to feel the place and putting the 
present back into a continuous past-future time (Martini & Zouros, 2008).

The lessons learnt from the Réserve Géologique de Haute-Provence, which was a successful 
project during the first decade of operation, but subsequently suffered a decline in the number 
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of visitors, similarly to other geoparks, led to several internal studies. These studies allowed the 
following main conclusions (Martini & Zouros, 2008): specialization in geology has a narrow 
development over time, and the interest of the public is limited; the creation of other geoparks, 
at national or international level, diminishes the originality and trivializes the issue; other terri-
tories, when structuring their resources, included geological themes in their natural attractions.

UNESCO Global Geoparks have improved the reputation of geological heritage in territories 
(Henriques & Brilha, 2017). The new guidelines state clearly: “a holistic concept of protection, 
education and sustainable development” must manage areas with “geological heritage of interna-
tional value” holding “sites and landscapes of international geological significance” (UNESCO, 
2015: 8). Together with the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage and the Man and the Biosphere Programme, UNESCO has now a new means 
to encourage the implementation of the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development. This 
seems to be a huge break for geoparks, by engaging geoscientists, contribute to the resolution of 
serious problems that humankind is facing, resulting from the changes in nature made by human 
action (Werlen, 2015; Gill, 2017; Henriques & Brilha, 2017; Stewart and Gill, 2017).

The issue of sustainable development arises as a basic element in the development of geoparks 
and in the strengthening of its management structure. The geological heritage is assessed and 
considered from the point of view of the perspective, presence and needs of local communities.

The contribution of geoparks is based on the emphasis and promotion of a certain image 
related to the geological heritage and the development of tourism. The purpose is clear: a direct 
impact on the territory, positively influencing the living conditions of the inhabitants and the en-
vironment; the enhancement of territorial values; encourage active participation for the cultural 
renewal of the territory (McKeever & Zouros, 2005). The protected geological heritage within 
a geopark allows an instinctive integration with the historical-cultural and natural heritage of a 
region. The geopark must assume an important role in the process of territorial economic deve-
lopment, in a sustainable way, based on the availability of archaeological heritage and in order to 
meet the demand for geotourism activities.

In pursuing its objectives, a Geopark must work in the context of a network (contributing to its 
expansion and cohesion), collaborating with other geoparks and with local businesses, creating and 
marketing new products related to geological and cultural heritage, in a spirit of complementarity 
with the other network members (Zouros & McKeever, 2008). The assumption of this condition 
links geoparks to an intense work of interconnection with the endogenous economic agents, aiming 
to create and market new products, with a close connection to the geo idea/concept.

2. SOME FURTHER CONSIDERATIONS AND NETWORK MEMBERS

The creation and diffusion of knowledge play an essential role in modern development dyna-
mics for the most developed economies and societies. The circulation of this knowledge, regar-
dless of the difficulty in measuring its economic impacts, increasingly materializes in goods and 
services in today’s economy and society.

In the case of UNESCO Global Geoparks (Figure 1), a less deterministic and more proactive 
view is followed than the one Storper & Harrison (1994) referred to: the core matches to the si-
tuation of asymmetric power, linking and conditioning other companies/organizations; the ring 
is equivalent to a symmetric power situation, since the existence of several companies/organiza-
tions are not predetermined by the other elements of the ring.
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Figure 1. UNESCO Global Geoparks as a segmented system
Source: adapted from Storper & Harrison (1994). Obs: GP = Geopark

This type of operation allows the network partners to design the project in a narrow colla-
borative way, directing positively the process of function sharing and the coordination of the 
different partners on behalf of the project. The bilateral relations established between the core 
and each “ring institution” tend to have a polarized configuration around the core, but it allows 
cross-fertilization within the network, highlighting, on one hand, informal and cooperative rela-
tions and, on the other hand, the incentive to share learning and good practices that are dispersed 
through the network ring (Lopes, 2001).

Segmented networks tend to play an important role in valuing codified knowledge, with ter-
ritorialized know-how, depending on the flexibility provided by local environment (Figure 2).

Figure 2. Interactions between Territory, Network, Knowledge, Innovation and Learning
Source: adapted from Lopes (2001: 145)
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The EGN  network consists of 68 geoparks (Figure 3; 2016 reference data; in 2016, no geo-

park has joined the network) spread across Europe (Figure 4) and growing at a remarkable pace, 
from the four founding geoparks in 2000 to the 2016 composition.

Figure 3. Cumulative Evolution of the members of the EGN, in number
Source: UNESCO Global Geoparks website

Figure 4. EGN member dispersion, by country/number 
Source: UNESCO Global Geoparks website (reference data: 2016)

The overwhelming majority of geoparks are far from the main axis of European development 
(stars in Figure 5) and more and more countries are taking up this development strategy. Althou-
gh the figure shows 71 geoparks, EGN is comprised of 68 once that 3 geoparks are transnational.

The average growth in the number of geoparks in Europe (over 15% per year, in average) 
allows a positive feeling about this development strategy as an instrument of tourism, scientific, 
cultural, and territorial development that is increasingly valued in social and political terms. One 
must highlight the role played by the geoparks’ network, which assures compliance with a broad 
set of appropriate criteria for the promotion of territories who hold important geological features 
as a strategy for sustainable socio-economic development, cultural development and heritage and 
environmental preservation and conservation.

The geoparks develop their activity attending a double aspect: on one hand, the preservation 
of the geological, natural and cultural heritage; on the other hand, the pursuit of territorial va-
lorisation policies on a sustainable development trajectory. Any geopark that wishes to be part 
of the UNESCO Global Geoparks must safeguard those aspects. In this sense, the UNESCO 
Global Geoparks network must be considered as a set of actors (the geoparks) that are affirmative 
and beneficial to the development (including economic) of regions where they are held. As far as 
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economic development is concerned, it is important to mention the stimulus that should be given 
to local entrepreneurs in the sense of producing goods and services linked to geotourism or local 
culture, working in partnership with the geoparks for the development of the territories.

Figure 5. EGN members’ dispersion, 2016
Source: EGN website (2016)

The network has a unifying role (the core in Figure 1) of experiences that seek to valorise the 
territories where geoparks are located (the ring in Figure 1) by marketing specific resources and 
by safeguarding heritage. This instrument turns possible to share objectives and methodologies, 
regular interaction and the dissemination of experiences and activities among the members.

The UNESCO Global Geoparks Council is composed of 12 ordinary members, with the right to 
vote, individuals appointed by the Director-General of UNESCO on recommendation of the Global 
Geoparks Network (GGN) and of Member States. In addition, the Director-General of UNESCO, 
the President of the GGN, the Secretary-General of the IUGS, the Director-General of the IUCN or 
their representatives are ex officio members of the Council without the right to vote. There is an annual 
meeting, UNESCO Global Geoparks Council access only, usually held in Autumn.

The configuration benefits from previous networking culture, which allows participation pro-
cesses to be broadened to a wider set of actors/institutions and shows the investment that is made 
at UNESCO Global Geoparks level and by geoparks.

This form of bilateral or multilateral cooperation encourages inclusiveness and a participatory 
spirit between the actors, which also results from the fact that the territories are very similar in 
terms of the issues that affect them. The constant search for models to overcome these territorial 
problems often makes possible to develop a benchmarking spirit among the Geoparks network.

Trying to outline the main elements, the network allows participants (Modica, 2009):

• the development of common ventures and projects, seeking to solve similar problems;
• exchange experiences and know-how, valuing (for example) biotic and abiotic aspects 

and the way cultural landscapes bring value to environmental preservation strategies. 
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This exchange is achieved by: carrying out workshops, seminars or study visits that 
occur frequently; through calls participation for funded projects (locally or through 
EU funds); collaboration with research institutions; joint international promotion; 
and various other formats;

• observe, analyse, create and test new conservation models and actions that can be used 
together;

• develop or produce common tools and strategies;
• benefit from a strong, quality-assured international image;
• develop joint types of actions and activities;
• create and foster working groups involving professionals interested in pursuing a sus-

tainable development model.

The strength of networks lies in efficient organizational formats that have three fundamental 
characteristics (Castells, 2006): flexibility; adaptability; the ability to survive.

The concept of networks applied to the tourism sector is still relatively recent (Villafuerte & 
Flecha, 2006) and lacking in research. In practical terms, the major advantages of implementing 
tourism networks are the reduction and distribution of costs and the qualification of products/
services. Besides integrating the members that carry out tourism activities in each territory, it 
facilitates a strategic blending between business actors, at the level of sales and promotions, either 
on the supply side or at the destination (Garrido, 2001). In this way, the size of a network is not 
only local but regional, national or international.

It is possible to conclude that globalization has encouraged the connectivity of society as a 
response to new demands, through flexibility, decentralization and social articulation. And this is 
equally important in networks implemented for tourism development, such as UNESCO Global 
Geoparks.

3. THE EVALUATION PROCESS

The UNESCO Global Geoparks Secretariat at UNESCO Headquarters coordinates the pro-
posal submissions and is ready to provide advice. For a geopark to become part of the network, 
any aspiring UNESCO Global Geopark must submit an expression of interest via the official 
channel as set out in the Statutes and Operational Guidelines for UNESCO Global Geoparks. 
A comprehensive and carefully formatted application dossier (including supporting material to 
demonstrate that the area has already been functioning as a Global Geopark de facto for at least 
one year) must be submitted in the same way. The applicant geopark will have to comply with a 
set of specific criteria for admission, detailed in the application dossier, including a set of comple-
mentary information. The aspiring UNESCO Global Geopark must have geological heritage of 
international value and be managed by a body having legal existence recognized under national 
legislation that has a comprehensive management plan, covering governance, development, com-
munication, protection, infrastructure, finance, and partnership issues. 

The aspiring UNESCO Global Geoparks must be visible to both visitors and local people 
through a dedicated website, leaflets, and detailed map of the area that connects the area’s geolo-
gical and other sites. An aspiring UNESCO Global Geopark must also have a corporate identity. 

The dossier is submitted for evaluation to the UNESCO Secretariat that will check the com-
pleteness of each new application, according to the criteria presented in Table 1, and includes a 
quantitative (0-100) self-assessment of all aspects considered for evaluation, as well as a statement 
of support from the governmental institutions linked to UNESCO in the country.
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Table 1. Main criteria in the evaluation of the application

Criteria

E.1 Territory
E1.1 GEOLOGICAL HERITAGE AND CONSERVATION
E1.2 BOUNDARIES
E1.3 VISIBILITY
E1.4 FACILITIES AND INFRASTRUCTURE
E1.5 INFORMATION, EDUCATION AND RESEARCH
E.2 OTHER HERITAGE
E2.1 NATURAL HERITAGE
E2.2 CULTURAL HERITAGE
E2.3 INTANGIBLE HERITAGE
E2.4 INVOLVEMENT IN TOPICS RELATED TO CLIMATE CHANGE AND NATURAL HA-

ZARDS
E.3 MANAGEMENT
E.4 OVERLAPPING
E.5 EDUCATIONAL ACTIVITIES
E.6 GEOTOURISM
E.7 SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND PARTNERSHIPS
E7.1 SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY
E7.2 PARTNERSHIPS
E7.3 FULL AND EFFECTIVE PARTICIPATION OF LOCAL COMMUNITIES AND INDIGE-

NOUS PEOPLES
E.8 NETWORKING
E.9 SELLING OF GEOLOGICAL MATERIAL

Source: Application dossier for UNESCO Global Geoparks (available at http://www.unesco.org/new/fi-
leadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/IGGP_UGG_Statutes_Guidelines_EN.pdf )

As previously said, the UNESCO Secretariat will check the completeness of each new appli-
cation. If incomplete or incorrectly formatted, the UNESCO Secretariat will ask for a revised 
application. Once an application is considered complete, the UNESCO Secretariat will send the 
geological section of each new application to IUGS for a desk-top assessment. At the same time, 
the UNESCO Global Geoparks Bureau will assign a maximum of two evaluators to undertake a 
field mission, who are sent to the aspiring territory to evaluate and discuss in situ the application 
with the promoters, national and local authorities, and with local stakeholders and communities. 
This intervention is further enriched by observations made by those evaluators on the integrity 
and future management of the candidate geopark; these recommendations have been, in several 
cases, critical success factors for long-term applications (Zouros & Valiakos, 2010). Additional 
participants to these missions, including representatives of National Geopark Committees, may 
participate as observers and without a role in the compilation of the mission report.

Upon completion of the field evaluation mission, a report must be prepared by the evaluators 
and submitted to the UNESCO Secretariat, which will then make the report available to the 
Council for review and decision.

A prerequisite for any geopark application to be approved is the existence of an effective ma-
nagement system and an implementation program. The international presence of significant geo-
logical elements is not a satisfactory condition for a territory to become a geopark. The geological 
and non-geological features in the geopark should be accessible to visitors, connected with each 
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other and protected by a responsible management organization or partnership that benefits from 
local support. The management or partnership body must have an efficient management structu-
re, endowed with qualified staff and benefiting from sustainable financial support.

The setting of a geopark should be based on strong community support and local involve-
ment, developed through a bottom-up process. The whole idea of geopark should reveal strong 
support from local political and community leaders, including access to the necessary financial 
resources. The geopark, counting on a professional management structure, must define policies 
and actions for regional sustainable socio-economic and cultural development in the whole ter-
ritory where it is located.

Within a geopark, sustainable tourism and other economic activities will only succeed if under-
taken in a cooperative way with local communities. Tourism activities should be designed in coordi-
nation with local circumstances, with the natural and cultural character of the territory and should 
respect local traditions, and these efforts are an essential part of sustainable development efforts.

Any geopark that has seen its application approved will be subject to a process of revalidation 
of membership in UNESCO Global Geoparks every four years. This task involves a revalidation 
process and a follow-up evaluation report. This process is triggered by a field visit carried out 
by two evaluators from two different countries, nominated by the UNESCO Global Geoparks 
Council. The revalidation process involves an analysis of the progress related to the protection of 
geological heritage and internal promotion of the geopark, as well as the sustainable development 
of economic activities in the territory. It also considers the geopark’s degree of participation in 
common activities with other network members (Zouros & McKeever, 2008).

When the revalidation process is complete, the results are discussed in the UNESCO Global 
Geoparks Council, resulting in: a Green Card, which renews the membership of the network for 
an additional four years, reflecting the fact that the Geopark is an active member of the network 
and has made a significant degree of progress in the evaluated criteria; a Yellow Card, indicating 
that the results achieved were not totally satisfactory or that there was some specific aspect that 
was highlighted and that did not allow the assignment of the Green Card - in this case, member-
ship will be allowed for a temporary period (maximum of two years) to give geopark’s some time 
to improve the identified aspects, starting a new revalidation process; if the correction of those 
aspects is not satisfactory, a Red Card will be assigned to the geopark, revoking the UNESCO 
Global Geoparks membership status and signifying that the geopark has proved to be inefficient 
in the development of the network and sustainable philosophy, forcing the process to restart to 
access the network.

4. EVIDENCE FROM REALITY AND BENEFITS TO TOURISM

To get a better understanding about geoparks, a survey by questionnaire (Annex 1) was 
applied to European geoparks to seek relevant information to enrich the analysis (Ramos, 
2016). This survey was made available through an online questionnaire platform. The survey 
was applied to the 58 geoparks existing in Europe by the end of 2013, during the months from 
September to November and the response rate was 22.8%. Given the elements analysed and 
with the consciousness that the number of geoparks’ answers is limited but may reveal a trend, 
it is possible to draw some conclusions, with interest for this investigation. One must point out 
that the focus of this section is to understand how geoparks and its institutional organization 
allow development in the territories where it is located; further methodological aspects can be 
found in Ramos (2016).

Geoparks’ managers show a natural concern regarding geology conservation and promotion, 
alongside with other types of heritage, main reason to establish a geopark. They also pursue sus-
tainable development based on tourism activities and education, the latter especially focused on 
younger people.
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Networking allows for experiences’ sharing and teamwork development, as well as the develo-

pment of new and innovative products for economic strengthening.
Although geoparks don’t exactly mean new administrative territories, they are new tourism 

territories, usually territories which are underexplored in terms of the supply-side industry and 
tourism history. Nevertheless, some tourism destination structuring difficulties occur in the terri-
tories where geoparks are located, due to lack of experience.

The concern regarding population and stakeholders’ involvement with the holistic develop-
ment idea for the geopark is always present, not correlated with public or mixed management. 
The location of geoparks in low-density areas, away from the main development spaces, together 
with low expectations of demographic growth and low levels of accessibility, is a strong reasoning 
for the geopark’s creation. In this sense, the geopark operation as social enterprise embodies the 
connection between territory and community.

The geoparks’ promotion is done through the most commons forms (website, newsletter, and 
social media) or through community-based services (local festivals or fairs), appealing to an um-
brella brand, limiting operational costs, and benefiting from the multiplier effect. The territory 
is planned within the scope of different spatial planning tools and tourism activity becomes a 
concern in most of these tools.

Tourism supply is focused on the attraction, reception and staying, but the growth of visitors 
assumes an important role for investment attraction and infrastructure endowment. Population 
and businesses’ attraction ability can only become effective in a joint effort for raising employ-
ment and visitors, not only dependent on geopark’s actions.

The capability to value heritage, transforming it in usable heritage, with the economic and so-
cial return for the community, is a task taken into hands by geoparks according to many heritage 
classifications assigned to territories where geoparks are located.

In general, geoparks are cherished by communities to which have brought more benefits than risks.
One of the elements that stand out matches to the opening to tourism practices in the geo-

park territories. The presence of tourists is very well seen in host communities, proud that their 
territory generates sufficient attention to lead to displacement of people. The tourist which is 
more aware of the characteristics of geoparks engenders a tourism typology that is quite specific 
(usually, geotourism) but it is not limited to this typology.

A geopark should involve public authorities, local communities, private interests, researchers 
and educational institutions in designing and executing the geopark application and in the re-
gional, economic and cultural development plan. This cooperation should inspire debate and 
encourage partnerships between different groups with an interest in the territory and encourage 
and trigger local authorities and the local population.

The identity of a geopark should be easily identifiable by visitors, what can be achieved throu-
gh a consistent promotion and communication strategy, including the dissemination of geopa-
rks in all publications and all activities related to that identity. Geoparks tend to strengthen the 
identification of the local population with the territory, stimulates the pride of the place and the 
cultural development, protecting the geological heritage. In many situations, the cultural heritage 
of a territory is related to the geological heritage.

The creation of a geopark should, for example, trigger the emergence of innovative local busi-
nesses, smart specialization, small businesses, home-based industries, high-quality training cour-
ses, new jobs, producing new sources of revenue (handicrafts, gastronomy and sweets, traditions), 
protecting the territory’s georesources. This set of initiatives provides the possibility of adding 
income to the local population and may allow the attraction of private capital.

The creation of a geopark, in addition to the promotion of geotourism, is expected to produce 
a direct impact on the territory, enabling the revaluation of heritage values, while supporting en-
vironmental education activities and valuing the natural environment, improving and implemen-
ting policies for sustainable development, as well as opening research opportunities.

It was sought to show that tourism can contribute to the development of tourism territories 
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(geopark territories) but there are still some challenges that inhibit this development - these chal-
lenges require new ways of thinking and new ways of doing, that is, they require innovation. Hall 
and Williams (2008, based on Carayannis & Gonzalez, 2003) refer to a set of innovation inhi-
bitors that may have amplified effects in geopark territories, namely: resistance to change by the 
most important stakeholders, dragging scepticism, lack of courage and creativity, and; prevailing 
conservativeness, lack of political courage and hierarchical structure stiffness.

The creation of the European and Global Geoparks Network, and later the UNESCO Glo-
bal Geoparks, has turned visible the scattered geological heritage of the world, which needs to 
be protected and conserved. The creation of geoparks delivered a window of opportunity when 
many doors were closed, providing the opportunity for sustainable development to territories 
that are far and uncentered from the fundamental axes of development. The main beneficiary in 
terms of economic activities is tourism - the territories now have a structure that could be valued 
using resources at their disposal and which could favour local entrepreneurs, on the one hand, and 
provide unique experiences to tourists, on the other.

5. MAIN CONCLUSIONS

The institutional action of geoparks, promoted within the framework of the UNESCO Glo-
bal Geoparks network, involves the interrelation between all geoparks, which meet every year. 
The emphasis placed on cooperation between the network members showed a considerable de-
parture from the isolationism that often accompanies competitive development in the tourism 
sector. In contrast to other tourist destinations, geoparks share common contexts, circumstances 
and experiences, reciprocally spreading their natural and cultural attributes and activities. In this 
way, when visitors travel to a geopark for the first time and enjoy a remarkable experience they are 
more minded to develop an interest in visiting other geoparks.

UNESCO Global Geoparks is a forum in which territories can address and develop solutions 
to common socio-economic problems and form partnerships to apply for funding. For example, 
the EGN website, the EGN Magazine and the advertising of the European Geoparks in its Infor-
mation Centers are other examples of cooperation aimed at promoting geotourism. One of the 
most striking slogans of the network is precisely “Geoparks: Geology with a human face”.

The development of geotourism, in addition to other forms of tourism activities, can create 
new jobs and improve regional economy, benefiting residents. Local tourist services industries, 
such as information centres, hotels and restaurants offer employment for the local population. 
Geoparks also employ local guides and create employment through the promotion of local crafts, 
gastronomy and agricultural products.

The involvement of local communities is an important factor in the development of these new 
forms of sustainable benefit through geotourism. The promotion of geotourism allows geoparks 
to combine territorial development and the emergence of a special interest market related to sus-
tainable preservation of the geological heritage, creating awareness and attention to the unique-
ness of the terrestrial environment. UNESCO Global Geoparks network achieves and maintains 
the high-quality standards set to meet the requirements of a global tourism market through a 
rigorous evaluation process for all new applicants and their revaluation process every four years. 
In the end, however, the strength of the network will always depend on the collaboration of local 
communities in the foundation and development of each geopark.

Further research can be directed to three gaps that arise from our investigation: to know the 
geopark’s tourist/visitor profile in order to promote more effectively the territory and structure 
in a correct way the local tourism system; to understand how the geoparks are (or aren’t) related 
with other nearby classified or protected areas; to understand cross-border relations – are there 
any advantages for territories in bordering areas, mainly comprehending the continuity of spaces 
(that must not be cut off despite the existence of borders).
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O REGULAMENTO GERAL DA PROTEÇÃO DE 
DADOS NO ÂMBITO TECNOLÓGICO

THE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION IN THE 
TECHNOLOGICAL FIELD

Hélio Lameiras1

Resumo

A globalização e a rápida evolução tecnológica vieram dar origem a incontáveis ativi-
dades que envolvem diariamente o processamento e circulação de dados pessoais. A utili-
zação dessas informações por parte de entidades públicas ou privadas, deve obedecer a um 
conjunto de procedimentos que permitam o cumprimento das novas normas de proteção 
de dados contempladas no novo Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD). Este 
artigo centra-se na problemática da proteção de dados pessoais, prestando particular aten-
ção às novas medidas legais, técnicas e organizacionais no âmbito tecnológico.

PALAVRAS CHAVE: RGPD, Dados pessoais, Titulares de dados, União Europeia; EPD, 
Responsável do tratamento de dados, Subcontratante, Autoridades de Controlo, CNPD; 
Avaliação de impacto sobre os dados.

Abstract

Globalization and rapid technological evolution have given rise to countless activities 
that daily involve the processing and circulation of personal data. The use of this informa-
tion by public or private entities must follow a set of procedures that allow compliance with 
the new data protection rules contemplated in the new General Data Protection Regula-
tion (GDPR). This article focuses on the issue of personal data protection, paying particu-
lar attention to new legal, technical and organizational measures in the technological field.

KEYWORDS: RGPD, Personal data, Data subjects, European Union; EPD, Data con-
troller, Subcontractor, Supervisory Authorities, CNPD; Data impact assessment.

1. INTRODUÇÃO

A sociedade atual dispõe de uma conectividade tecnológica como nunca antes vista, permi-
tindo de uma forma rápida e eficaz desenvolver um vasto leque de atividades diárias, públicas ou 
privadas, suportadas por plataformas tecnológicas desenhadas para o devido efeito. Muitas destas 
atividades requerem o tratamento de dados pessoais, as quais utilizam a tecnologia existente para 

1  hlameiras@ipcb.pt; Instituto Politécnico de Castelo Branco
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a sua rápida recolha, processamento e armazenamento. Embora considerado um aspeto positivo, 
a disponibilidade existente e em muitos casos o fácil acesso a estes dados, originam situações em 
que os mesmos são tratados para fins diferentes do inicialmente previsto.

Muitas situações problemáticas têm surgido, desde a simples utilização do email pessoal para 
fins de marketing não autorizado até situações mais gravosas como o roubo de identidade, fraude 
bancária, branqueamento de capitais e terrorismo. Muitos Estados trocam diariamente informa-
ções financeiras de uma forma automática, com o intuito de combater grande parte destes pro-
blemas, especialmente na evasão e elisão fiscal abusiva, pois é de seu interesse a manutenção da 
integridade do seu sistema fiscal, obtendo as necessárias receitas para a consecução dos seus fins 
(Pichel, 2018).  

Os titulares deparam-se com os seus dados pessoais mais expostos, perdendo em muitos casos 
o controlo sobre os mesmos, dando origem a uma violação dos seus direitos mais fundamentais. 
Face a este problema cada vez mais complexo, agravado pelo rápido avanço da tecnologia, a União 
Europeia (UE) elaborou um novo regulamento para proteger os seus cidadãos, revogando a ante-
rior Diretiva 95/46/CE2 pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), o qual entrou 
em vigor a 25 de maio de 2018, reforçando os direitos já conferidos e o controlo dos titulares 
sobre os seus dados pessoais, impondo novas regras e obrigando as organizações a implementar 
processos e procedimentos conformes o RGPD (Fazendeiro, 2017).

Desta forma surge um novo quadro legal, promovendo mudanças consideráveis no setor em-
presarial, de acordo com a sua dimensão e natureza, área de atividade e tipo de tratamento dos 
dados pessoais que realizem. 

Através do RGPD, a UE pretende contribuir para o bem-estar das pessoas singulares, da sua 
segurança e justiça, bem como para uma união económica que promova a consolidação e a con-
vergência das economias a nível do mercado interno. O RGPD destina-se ao tratamento de dados 
pessoais realizado em qualquer país da UE e não exclui qualquer tipo de suporte, seja em papel, 
eletrónico, informático, som e imagem ou outro (Sousa, 2018).

Este novo regulamento embora imponha às organizações a obrigação de preservar a privacida-
de dos dados, os titulares também deverão contribuir igualmente para a sua própria privacidade. 
Embora conscientes dos riscos, muitas das vezes os titulares trocam as suas informações pessoais 
por descontos em supermercados, aceitando termos e condições sem lê-los, o mesmo acontecendo 
na utilização das redes sociais (Presthus, 2018).

Para os titulares de dados, conhecer o novo RGPD significa conhecer os seus direitos e tam-
bém os comportamentos de segurança que devem adotar.

2. DADOS PESSOAIS

Considerando o artigo 3.º do RGPD, entende-se por dados pessoais a “informação relativa a 
uma pessoa singular identificada ou identificável («titular dos dados»); é considerada identificável 
uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência 
a um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, 
identificadores por via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológi-
ca, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular”. Tudo o que possa identifi-
car um indivíduo engloba-se nesta definição, nomeadamente: nome, morada, data de nascimento, 
NIF, imagens e sons relativos à pessoa, recolhidos através de qualquer sistema de videovigilância, 
gravação telefónica e endereços de IP.

Da tutela da reserva da vida privada, existem dados que pelas suas características únicas e mui-
to específicas são chamados de ‘dados sensíveis’, pertencentes à esfera mais íntima da pessoa, cujo 
tratamento pode expor e causar danos consideráveis ao titular. Falamos de dados que revelam a 

2  Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados.
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origem racial ou étnica, convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé re-
ligiosa, dados genéticos e biométricos, bem como dados relativos à saúde e à vida sexual, cujo 
tratamento passou também a ser proibido. Comparando o artigo 8.º, n.º 1 da revogada Diretiva 
95/46/CE, esta proibição foi positivamente ampliada a estes dados pelo RGPD, imperando a 
opção legislativa aos Estados-Membros de poderem regulamentar a proteção destes dados (Sousa, 
2018). Podemos ainda destacar os dados pessoais de saúde, que incluem toda a informação relativa 
à saúde de uma pessoa e que são utilizados pelos profissionais de saúde na sua relação assistencial, 
recolhidos por observação clínica ou exames laboratoriais, categorizados pela sua natureza e regis-
tados nos processos clínicos. Estes dados originam um historial clínico que não é do conhecimen-
to apenas de um profissional de saúde, mas sim de uma equipa multidisciplinar (Deodato, 2017). 
Face a esta realidade, ao longo dos anos e por uma questão de tratar da sua saúde ou de outras 
situações, o titular expõe constantemente os seus dados, mas com o direito a que estes estejam 
devidamente protegidos.

3. HARMONIZAÇÃO LEGISLATIVA NO ESPAÇO EUROPEU

Com a entrada em vigor do Tratado da UE, vieram beneficiar das liberdades comunitárias 
todos os nacionais dos Estados-Membros. O estatuto de cidadão da UE tende a ser o estatuto 
fundamental dos nacionais dos Estados-Membros, os quais obtêm o mesmo tratamento jurídico, 
permitindo desta forma que estes circulem livremente no espaço europeu, residindo, responden-
do a ofertas de emprego, prestando ou adquirindo bens e serviços (Gorjão-Henriques, 2005).

O projeto europeu procura constantemente melhorar o seu funcionamento, proteger o seu 
espaço e garantir os direitos dos seus cidadãos, necessitando de criar ou atualizar as suas linhas de 
orientação frequentemente. Com os resgates ao setor financeiro ocorridos na crise de 2007, a UE 
evidenciou ocultações de património e obtenção de rendimentos à margem dos sistemas fiscais, 
passando desde essa época a adotar instrumentos de troca automática de informações financeiras, 
segundo uma norma comum. Estes instrumentos determinam a troca em massa de informação, 
que vai além do espaço da União, integrando-se num sistema global com grande amplitude ob-
jetiva e subjetiva (Pichel, 2018). O RGPD é também um desses instrumentos, cujo objetivo se 
prende com harmonização de toda a legislação relacionada com a proteção de dados pessoais em 
toda a UE. 

O RGPD no seu âmbito, protege os cidadãos europeus dentro das suas fronteiras, mas tam-
bém fora delas, pois só é realizado o tratamento de dados pessoais europeus num país terceiro 
ou organização internacional se forem respeitadas as condições estabelecidas nele por parte do 
responsável do tratamento e subcontratante. A Comissão Europeia é que decide se o país terceiro, 
território ou organização internacional assegura um nível de proteção adequado para que sejam 
feitas as transferências de dados (artigo 44.º e 45.º do RGPD). 

4. PRINCIPAIS VIOLAÇÕES TECNOLÓGICAS DE DADOS

Grande parte dos dados pessoais são processados e armazenados em sistemas computacionais, 
os quais devem estar devidamente protegidos com políticas de segurança, garantindo o acesso 
apenas a utilizadores autorizados e com operações de recuperação e restauro em caso de falha física 
dos equipamentos tecnológicos.

No entanto, esta realidade não é tão fácil de gerir quanto se pensa, pois por mais bem elabo-
rado que seja o plano de segurança da rede informática, podem surgir situações não previstas que 
comprometam o sistema e os dados pessoais. Além destas situações não previstas, existe sempre 
o perigoso risco das atividades não autorizadas, as quais podem ter origem em dois universos po-
pulacionais disjuntos: os sujeitos com privilégios acrescidos pertencentes à organização detentora 
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do sistema computacional que se pretende proteger e os que a ela não pertencem (Zúquete 2018).

A rapidez com que se aderiu aos sistemas informáticos e à Internet, quer seja no meio em-
presarial ou doméstico, levou a que uma grande quantidade de computadores e redes protegidas 
ficassem à mercê de atacantes espalhados pelo mundo inteiro. 

Um estudo levado a cabo pela empresa internacional de segurança digital denominada Ge-
malto, refere que só no primeiro semestre de 2018 foram comprometidos cerca de 3,4 biliões de 
registos de dados. Através da Figura 1, podemos analisar as principais fontes e tipos de violações 
de dados. 

Figura 1 – Tipos e fontes das principais violações de dados. Fonte: Gemalto (2019).

Na Figura 1, verificamos que nas violações por tipo, o roubo de identidade assume o maior 
destaque (65%) seguido dos acessos indevidos a contas (17%). Os problemas causados pelo roubo 
de identidade podem levar meses ou anos a solucionar, pois as vítimas necessitam de provar que 
não foram os executantes das ilicitudes, acrescendo o facto de não saberem a quantidade de ativi-
dades ilícitas praticadas com os seus dados.

O artigo 15º da Lei 10/91, refere que os dados pessoais só podem ser utilizados para a finali-
dade determinante da sua recolha, logo atividades não autorizadas ou não realizadas pelo titular 
tais como a utilização de acessos digitais roubados em compras online são consideradas atividades 
ilegais e uma das mais conhecidas. A utilização de cartões de crédito roubados para gastos diver-
sificados, aberturas de contas para branqueamento de capitais, fraude fiscal e acesso indevido aos 
locais que o titular normalmente tem autorização exclusiva, são outros dos exemplos de atividades 
ilícitas bastante lesivas para o titular que podemos destacar e refletir sobre tudo o que poderá 
suceder negativamente.

A Figura 1 permite-nos verificar também que no caso das violações por fonte, os agentes ex-
ternos maliciosos (56%) e as perdas acidentais (34%) são os mais frequentes. Os agentes exter-
nos identificam-se normalmente por Hackers3 ou outros agentes externos automatizados com os 
mesmos objetivos. Os Hackers, na maioria das vezes, partilham informações entre si, originando 
grupos com uma cultura própria, ideologia e motivações particulares, capazes de realizar ativida-
des focadas no roubo de dados pessoais a larga escala para depois serem utilizados em atividades 
terroristas, derrube de regimes ou organizações. 

Apesar das organizações estarem cientes dos dados sensíveis que guardam e de realizarem boas 
práticas de segurança na proteção dos mesmos contra Hackers, é um facto que a corrupção ou 
eliminação desses dados bem como as perdas acidentais provocadas pelos utilizadores são também 

3 Indivíduos que se dedicam de uma forma intensiva a conhecer e modificar o normal funcionamento de equipamentos 
e programas em redes informáticas para proveito próprio, utilizando os seus conhecimentos de programação para fins 
ilícitos.
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uma das situações mais preocupantes, pois essas perdas de informação sensível originam na maio-
ria dos casos prejuízos substanciais (Zelenay, 2019).

Figura 2 – Número de violações de dados por tipo. Fonte: Gemalto (2019).

Na Figura 2 podemos comparar a evolução do número de violações entre o ano de 2013 e 
2018. No roubo de identidade verificamos que no primeiro semestre de 2018 os números de 
violações foram superados em mais de 2 biliões relativamente ao primeiro semestre de 2013. É 
verdadeiramente preocupante esta realidade, pelo que as boas práticas de segurança e a conscien-
cialização desta realidade devem ser fortemente difundidas.

Figura 3 - Violações de dados por setor de atividade. Fonte: Gemalto (2019).

Se tivermos em conta os setores de atividade apresentado na Figura 3, o que apresenta maior 
destaque é o ramo da saúde (27%), no qual existem muitos dados pessoais sensíveis, anteriormente 
destacados. Estes dados pessoais podem ser utilizados para uma enorme quantidade de atividades 
ilícitas, nomeadamente saber o estado de saúde de uma pessoa para de alguma forma prejudicar o 
mesmo, quer seja a nível laboral, físico ou simplesmente a nível de imagem. Normalmente os mais 
visados são as figuras públicas e elementos que ocupam cargos importantes, aos quais são feitas 
chantagens a fim de obter dinheiro, favores ou vantagens concorrenciais sob ameaça de revelar a 
sua situação de saúde.

Segundo Zúquete (2018), as atividades ilícitas podem-se encaixar em cinco tipos-base:

• Acesso a informação;
• Alteração de informação;
• Utilização exagerada ou abusiva de recursos computacionais;
• Impedimento de prestação de serviço;
• Vandalismo.
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São diversas as atividades ilícitas, mas as principais categorizam-se em:  agentes externos mali-
ciosos4, perdas acidentais, hacktivistas5, agentes maliciosos internos6, patrocinados estatais e des-
conhecidos.

Figura 4 - Número de violações de dados por tipo. Fonte: Gemalto (2019).

Estas atividades têm vindo a aumentar de ano para ano como podemos confirmar na Figura 
4. Só de atividades maliciosas externas, entre o primeiro semestre de 2013 e 2018, assistimos a um 
aumento perto dos 500% na violação de registos. 

Perante esta realidade podemos verificar que estes tipos de atividades ilícitas certamente não 
irão abrandar, muito pelo contrário, serão cada vez mais agressivas, dotadas de ferramentas e pro-
cedimentos especializados para cometerem os seus crimes, levando a cabo as suas verdadeiras in-
tenções lesivas, comprometendo milhões de dados pessoais. A estas atividades ainda acresce o 
problema de existirem dispositivos conectados à Internet com segurança limitada ou inexistente, 
facilitando a monitorização de comunicações, permitindo acessos e utilizações indevidas a qual-
quer tipo de informação privada (Allhoff, 2018).  

De forma a controlar estas atividades ilícitas, em cada Estado-Membro da UE existe uma ou 
mais autoridades públicas independentes criadas pelo mesmo nos termos do artigo 51º do RGPD. 

4.1. Autoridades de Controlo

Tendo em conta a problemática da violação de dados anteriormente mencionada, existem as 
autoridades de controlo cuja finalidade será a de controlar essa situação, analisando as reclama-
ções que a si são feitas bem como a fiscalização da aplicação do RGPD. Pretende desta forma 
defender os direitos e liberdades das pessoas singulares relativamente ao tratamento de dados e a 
sua livre circulação na UE. Os membros das autoridades de controlo não solicitam nem recebem 
instruções de outrem, pelo que não estão sujeitos a influências externas, diretas ou indiretas no seu 
desempenho de funções (artigo 51.º e 52.º do RGPD).

Um dos maiores destaques que o RGPD apresenta, é o aumento substancial das coimas por 
incumprimento, as quais podem ascender a € 20.000.000 ou a 4% da faturação anual no caso das 
empresas. Os dados pessoais que são um direito do homem, passam agora a ser identificados como 
um “Corporate Risk”7 (Fazendeiro, 2017).

Em Portugal, existe atualmente uma entidade administrativa independente com poderes de 
autoridade denominada Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), a qual funciona 
junto da Assembleia da República, cuja função é o controlo e a fiscalização do processamento de 
dados pessoais, em rigoroso respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades e garantias con-
sagradas na Constituição e na Lei.

4 Elementos externos à entidade detentora do sistema computacional que contem os dados pessoais.
5 Pessoas ou grupos que recorrem a crimes cibernéticos para promover uma ideologia política, crenças, interesses ou ideais.
6 Elementos internos que pertencem à entidade detentora do sistema computacional que contem os dados pessoais.
7 Risco corporativo, o qual deve ser devidamente gerido e protegido para evitar perdas financeiras
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5. TRATAMENTO DE DADOS

De acordo com o artigo 3.º do RGPD, entende-se por tratamento de dados, como sendo “uma 
operação ou um conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pes-
soais, por meios automatizados ou não automatizados, tais como a recolha, o registo, a organização, a 
estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a divul-
gação por transmissão, por difusão ou por qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou 
interconexão, a limitação, o apagamento ou a destruição”. Desta forma, considera-se tratamento de 
dados quaisquer operações efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais, 
por meios automatizados ou não. As principais operações que podemos categorizar são: 

• Recolha;
• Registo;
• Organização;
• Estruturação;
• Conservação;
• Adaptação ou alteração;
• Recuperação.

Também é considerado como tratamento de dados a eliminação ou destruição de dados, a 
consulta, a divulgação, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma 
de disponibilização (Guerra, 1997).

5.1. Consentimento

Todas as atividades realizadas que envolvam processamento de dados, estão agora mais pro-
tegidas devido ao novo regulamento, pois será sempre necessário dar o consentimento para o 
respetivo tratamento. Se isso não ocorrer estamos perante uma ilegalidade. O consentimento é 
considerado pelo artigo 4º do RGPD como sendo “uma manifestação de vontade, livre, específica, 
informada e explícita, pela qual o titular dos dados aceita, mediante declaração ou ato positivo ine-
quívoco, que os dados pessoais que lhe dizem respeito sejam objeto de tratamento”.

A licitude do tratamento de dados está sobretudo ligada às obrigações ou autorizações que o 
titular de dados consentir. Podemos referir que é lícito quando verificamos pelo menos uma das 
seguintes situações (artigo 6.º do RGPD):

• O titular de dados tiver dado o seu consentimento para uma ou mais finalidades espe-
cíficas;

• O tratamento seja necessário para a celebração de um contrato de um ou mais indiví-
duos;

• O tratamento seja necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica;
• O tratamento seja necessário para a defesa de interesses vitais do titular dos dados ou 

de outra pessoa singular;
• O tratamento seja necessário ao exercício de funções de interesse público ou da auto-

ridade pública de que está investido o responsável pelo tratamento.

Muitos formulários web apresentam campos de preenchimento de dados que vão além do 
estritamente necessário para o tratamento. No caso de existirem opções pré-validadas ou omissas, 
não se pode confirmar o consentimento por parte do titular de dados, pois todas as atividades 
realizadas durante o tratamento devem ser o mais claro e transparentes possíveis, para que se saiba 
especificamente a finalidade e evitar tratamentos múltiplos não consentidos. O titular dos dados 
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tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento, pois este deve ser tão fácil de 
retirar quanto de dar (artigo 7.º do RGPD).

Menores de 16 anos

Desde a nascença que qualquer indivíduo adquire direitos e deveres, ou seja, personalidade 
jurídica e dados pessoais. Embora titulares, em Portugal até aos 16 anos, são os responsáveis paren-
tais que autorizam ou não o tratamento dos seus dados, uma vez que as crianças requerem atenção 
especial devido ao facto de estarem menos cientes dos riscos, consequências e direitos relaciona-
dos com o tratamento dos seus dados pessoais. Alguns Estados-Membros da UE podem legislar 
uma idade inferior para os menores, desde que não seja inferior a 13 anos (artigo 8.º do RGPD). 

Nos dias de hoje, os menores de idade estão rodeados de tecnologia e na maioria das vezes 
utilizam-na. O simples facto da sua utilização para entretenimento ou realização de atividades 
escolares, implica em muitos casos aceitar um conjunto de termos e condições do fabricante do 
software ou hardware, nomeadamente jogos ou aplicações de diversos tipos.

Perante esta situação, os responsáveis parentais têm a seu cargo uma tarefa mais complicada 
em educar as crianças e a supervisão das suas atividades, acrescendo o problema que nem eles pró-
prios às vezes conhecem como funciona realmente determinada tecnologia e as implicações que 
a sua utilização acarreta. 

5.2. Responsável pelo Tratamento de Dados, Subcontratantes e 
Encarregado de Proteção de Dados.

No tratamento de dados existem normalmente vários intervenientes sobre os quais recai a 
responsabilidade do tratamento. Estes devem desde o início desenvolver procedimentos no tra-
tamento que permitam garantir a segurança dos dados pessoais e assegurar que se destinam a ser 
processados mediante a finalidade definida em concordância com o regulamento e a autorização 
do titular de dados. De acordo com o artigo 3.º do RGPD, podemos definir como responsável 
pelo tratamento de dados, “a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, a agência ou outro 
organismo que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades e os meios 
de tratamento de dados pessoais; sempre que as finalidades e os meios desse tratamento sejam 
determinados pelo direito da União ou de um Estado-Membro, o responsável pelo tratamento ou 
os critérios específicos aplicáveis à sua nomeação podem ser previstos pelo direito da União ou de 
um Estado-Membro”. 

O responsável pelo tratamento deve apresentar as medidas técnicas e organizativas apropria-
das, de forma a assegurar que o mesmo é realizado em conformidade com o RGPD. Os responsá-
veis pelo tratamento de dados e o seu representante, se existir, devem conservar um registo com-
pleto de todas as atividades de tratamento sob a sua responsabilidade, os nomes dos responsáveis, 
as finalidades do tratamento, o prazo previsto para a eliminação, entre outras informações. 

Tanto no momento de definição dos meios de tratamento como no próprio tratamento, o 
responsável deve aplicar as medidas técnicas e organizativas adequadas, tais como a pseudo-
nimização8 e minimização9 necessários para cada finalidade específica do tratamento. Devem 
ser sempre incluídas as garantias necessárias no cumprimento do RGPD bem como a proteção 
dos direitos dos titulares de dados, tratando-se apenas os dados necessários para as finalidades 
definidas. 
8 Tratamento de dados pessoais de forma que deixem de poder ser atribuídos a um titular de dados específico sem 

recorrer a informações suplementares, desde que essas informações suplementares sejam mantidas separadamente 
e sujeitas a medidas técnicas e organizativas para assegurar que os dados pessoais não possam ser atribuídos a uma 
pessoa singular identificada ou identificável.

9 Tratamento de dados pessoais que sejam apenas estritamente necessários, relevantes e adequados ao fim específico.
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A proteção de dados é um processo que desde a sua fase de conceção deverá adotar medidas 
de Privacy by Design, as quais segundo (Cavoukian, 2011) são fundamentais para a proteção de 
informações privadas existentes na era moderna. O mesmo refere que a privacidade deve ser parte 
integrante das prioridades organizacionais, dos objetivos de projeto, de design e operações de pla-
neamento, bem como ser incorporada em todos os padrões, protocolos e processos que afetam as 
nossas vidas. Estas medidas podem-se dividir em sete princípios fundamentais:

• Medidas proativas e não reativas, evitando eventos invasivos de privacidade antes que 
eles aconteçam;

• Privacidade através da utilização de regras padrão;
• Privacidade embebida no desenho;
• Funcionalidade total, sem comprometer a segurança;
• Segurança fim-a-fim (como um ciclo);
• Visibilidade e transparência;
• Respeito pela privacidade do utilizador.
 
No caso de existir mais do que um responsável pelo tratamento de dados, ambos devem deter-

minar entre si de uma forma transparente, quais as responsabilidades de cada um no cumprimento 
das suas funções de acordo com o RGPD. Ambos devem conhecer as orientações e finalidades do 
tratamento, de forma a esclarecer ou fornecer informações acerca do ponto de situação do trata-
mento ao titular dos dados. Cada vez que o titular necessitar de tomar uma decisão relativamente 
ao tratamento, este deve ser previamente e suficientemente informado de todas as implicações 
(O´Conner, 2017).

O responsável do tratamento de dados pode recorrer a um subcontratante para realizar o tra-
tamento de acordo com a estratégia idealizada, no entanto o subcontratante não pode contratar 
outro sem autorização do responsável do tratamento por contrato escrito. De acordo com o arti-
go 3.º do RGPD, entende-se por subcontratante, “uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade 
pública, agência ou outro organismo que trate os dados pessoais por conta do responsável pelo 
tratamento destes. 

Todo o tratamento de dados tem associado a si um determinado grau de risco, pelo que deve 
ser bem analisada a sua quantidade a nível regional, nacional ou supranacional. Caso afetem um 

Figura 5 – Etapas de um tratamento de dados. Fonte: Elaboração própria.
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número considerável de titulares de dados e o tratamento seja considerado de grande escala, é 
obrigatório a nomeação de um Encarregado de Proteção de Dados (EPD), bem como se o trata-
mento for realizado por uma autoridade ou organismo público ou estiver relacionado com conde-
nações penais e infrações. A principal função de um EPD é assegurar o cumprimento do RGDP, 
assessorando o responsável pelo tratamento ou o subcontratante. Este deverá primar pelos seus co-
nhecimentos especializados, qualidade e sigilo profissional, dotado de integridade e ética, detendo 
conhecimentos da legislação em matéria de proteção de dados. O EPD não recebe instruções 
relativamente às suas funções, poderá acumular outras funções e nunca poderá ser destituído pelo 
responsável do tratamento de dados (artigo 37º e 38º do RGPD).

As atividades de todos estes agentes devem ter como linha de orientação o RGPD, mas torna-
-se necessário encontrar um ponto de equilíbrio com o mesmo para que não prejudiquem o negó-
cio da organização sempre que existir alguma inconformidade.

5.3. Segurança e Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados

Perante as potencialidades da conectividade tecnológica atual, os dados pessoais estão sujeitos 
a maiores riscos. Tendo em conta a sua natureza, âmbito, contexto e finalidades, sempre que exista 
um risco elevado para as liberdades das pessoas singulares, o responsável pelo tratamento deverá 
realizar antes de iniciar o tratamento, uma avaliação de impacto das operações sobre a proteção 
de dados. Esta será obrigatória sempre que se produzam efeitos jurídicos relativamente à pessoa 
singular baseada no tratamento automático, bem como operações de tratamento em grande escala 
de categorias especiais de dados e controlo sistemático de zonas acessíveis ao público em grande 
escala (artigo 35º, n.º 1 e n.º 2 do RGPD).

A avaliação de impacto é desta forma um processo que avalia a necessidade do tratamento, 
descrevendo o mesmo a sua proporcionalidade, riscos e medidas preventivas.

Figura 6 - Processo de uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados. Fonte: Elaboração própria.



127
Esta avaliação deverá incluir pelo menos uma das seguintes opções: descrição sistemática das 

operações do tratamento previstas e a finalidade do mesmo; uma avaliação da necessidade e propor-
cionalidade das operações; uma avaliação dos riscos para os direitos e liberdades dos titulares dos 
direitos; medidas previstas para fazer face aos riscos, incluindo as garantias, medidas de segurança e 
procedimentos destinados a assegurar a proteção dos dados pessoais (artigo 35º, n.º 7 do RGPD).

O responsável do tratamento e subcontratante devem garantir que o EPD está envolvido pre-
cocemente na avaliação de impacto e devidamente informado de todas as questões da proteção de 
dados. O EPD deve ser informado e consultado desde o início das avaliações de impacto sobre a 
proteção de dados, bem como este deve ser interlocutor interno e externo da organização. Tam-
bém deverá ser convidado regularmente para participar nas reuniões dos quadros de gestão mé-
dios e superiores das organizações, pois só assim com toda esta envolvência poderá tomar decisões 
e pareceres adequados.

Os responsáveis do tratamento de dados podem criar códigos ou aditações, mas são obriga-
dos sempre a apresentá-los à autoridade de controlo, a qual emitirá um parecer consoante o seu 
conteúdo. O cumprimento de códigos de conduta ou de procedimentos de certificação aprovados 
pode ser utilizado como elemento para comprovar o cumprimento das obrigações do responsável 
pelo tratamento.

6. CÓDIGOS DE CONDUTA

Atendendo às necessidades específicas das micro, pequenas e médias empresas, são elabora-
dos de Códigos de Conduta que contribuem para a correta aplicação do RGPD. Os Estados-
-Membros, as autoridades de controlo, o Comité e a Comissão são os responsáveis por promover a 
elaboração dos mesmos. A supervisão destes códigos pode ser feita por um organismo acreditado 
para o efeito. Desta forma, os Estados-Membros devem promover a criação de condutas de certifi-
cação em matéria de proteção de dados, bem como selos e marcas para efeitos de comprovação da 
conformidade das operações de tratamento de dados (artigo 40.º e 41.ºdo RGPD).

As obrigações dos responsáveis do tratamento de dados e dos subcontratantes, podem ser re-
guladas pelos códigos de conduta, tendo em atenção o risco que poderá resultar do tratamento dos 
dados no que diz respeito aos direitos e às liberdades das pessoas.

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por toda a europa trabalhou-se intensamente e foram feitas revisões das leis nacionais de pro-
teção de dados para ter ser possível a concretização e aplicação do RGPD de forma a aumentar a 
proteção dos dados pessoais dos cidadãos europeus. A harmonização de toda a legislação relacio-
nada com esta proteção de dados no espaço europeu veio responder a uma crescente problemática 
relacionada com o roubo de dados pessoais ou utilização indevida dos mesmos.

Assume um grande destaque no RGPD a obrigatoriedade de reportar a uma autoridade de 
controlo qualquer problema relacionado com falhas de segurança assim como o registo de todas as 
atividades relacionadas com o tratamento e o devido consentimento por parte do titular de dados 
para um tratamento específico. A definição de responsabilidades e principais funções dos diversos 
elementos que realizam o tratamento bem como a necessidade de ser criada toda a documentação 
para comprovar o tratamento é também uma mais-valia. O não respeito por este regulamente 
permite às autoridades de controlo aplicar coimas que atingem valores muito significativos, de-
monstrando que este assunto deverá ser encarado com seriedade.  

Existe agora um regulamento atualizado que confere uma maior proteção dos dados pessoais, 
mas isso não significa que os titulares de dados possam descansar relativamente à sua segurança. 
Anteriormente referimos as principais violações atuais de dados no âmbito tecnológico e verifi-
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camos que as atividades ilícitas irão continuar a crescer e a adotarem técnicas mais agressivas até 
atingirem os seus fins. Um cidadão europeu responsável deverá conhecer o RGPD e proteger os 
seus dados adotando comportamentos seguros na utilização da tecnologia existente.

Este regulamento é certamente um instrumento muito importante na defesa dos dados pes-
soais, mas com a crescente evolução tecnológica irão surgir novos desafios, levando o mesmo a 
evoluir e adaptar-se às novas realidades de segurança. 
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Resumo

A Gestão por Processos é um tópico de grande relevância dentro da Administração e 
possui como objetivo auxiliar as organizações em identificar, desenhar, executar, documen-
tar, medir, monitorar, controlar e melhorar seus processos de negócio. Para que uma organi-
zação adote um modelo de gestão pautado nesse ciclo é essencial que que os colaboradores 
se tornem mais críticos, autônomos e motivados a melhorar de forma contínua os processos 
no qual fazem parte. A Pedagogia da Alternância, um modelo educacional pautado na par-
ticipação e no protagonismo dos educandos, é uma abordagem que cumpre um importante 
papel nas mudanças organizacionais que devem ocorrer para que uma organização alcance 
tal modelo de gestão. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é de analisar a contribuição da 
utilização da Pedagogia da Alternância associada a uma abordagem participativa para a cria-
ção de um modelo de gestão voltado para a Gestão por Processos. Como método de inves-
tigação, adotou-se um estudo de caso único: o projeto de Análise e Melhoria de Processos 
(AMP) realizado na Casa Ronald McDonald. Os resultados alcançados demonstraram que 
a abordagem de Gestão por Processos por meio da Pedagogia da Alternância juntamente 
com Metodologias Participativas contribuiu de forma significativa para que a organização 
estudada enraizasse um modelo de gestão voltado para a Gestão por Processos.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão por Processos; Pedagogia da Alternância; Metodologias 
Participativas; BPM; Modelos de Gestão;

Abstract

Business Process Management is a topic of great relevance and aims to assist companies 
in identifying, designing, executing, documenting, measuring, monitoring, controlling 
and improving their business processes. For an company to adopt a management model 
based on this cycle, it is essential that employees become more critical, autonomous and 
motivated to continuously improve the processes in which they are part. Pedagogy of Al-
ternation, an educational model based on the participation and protagonism of employees, 

1 igorandradeportela@gmail.com; Escola de Administração Pública da Universidade Federal do Estado do Rio de 
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is an approach that plays an important role in the changes that must occur for an company 
to reach such management model. In this sense, the objective of this work was to analyze 
the contributions of the use of the Alternation Pedagogy associated with Participation Me-
thodologies as an approach to the implementation of an management model focused on 
Process Management. As a research method, a unique case study was adopted. The results 
showed that the Process Management approach through Pedagogy of Alternation together 
with Participatory Methodologies contributed significantly to the company build a mana-
gement model focused on Process Management.

KEYWORDS: Business Process Management; Pedagogy of Alternance; Participation Me-
thodologies; BPM; Management Model 

1. INTRODUÇÃO

A busca por novas perspectivas de abordagem por meio de um constante desenvolvimento de 
visão crítica e pela busca da melhoria contínua faz com que modelos de gestão e gestores almejem 
permanentemente a eficiência e eficácia das organizações no qual fazem parte. 

Para Dávila, Leocádio e Varvakis (2008), os processos dentro de uma organização devem ser 
constantemente avaliados, melhorados e, até mesmo, recriados para acompanhar tanto as mudan-
ças nos objetivos quanto as necessidades da organização, como também as mudanças impostas 
pelo ambiente externo.

Novas dinâmicas que consigam mobilizar todas as partes do sistema organizacional com um 
único direcionamento comum voltado para o gerenciamento de seus processos se tornam, por-
tanto, um desafio a ser ultrapassado para que o propósito da organização seja cumprido de forma 
satisfatória. Para isso, é preciso que ocorram práticas inovadoras.

Damanpour (1991) afirma que uma inovação pode ser um novo bem ou serviço, um novo 
processo de produção, uma nova estrutura ou sistema administrativo, ou um novo plano ou pro-
grama adotado pela organização. Assim, a inovação implica a geração, desenvolvimento e imple-
mentação de novas ideias e comportamentos, prestando especial atenção na sua utilidade.

Fundamentalmente, o desenvolvimento de novas ideias e comportamentos para a construção de 
um modelo de gestão organizacional voltado para o constante ciclo de identificação, desenho, execu-
ção, documentação, medição, monitoramento, controle e melhoramento dos processos de negócio 
depende dos colaboradores que exercem suas funções diárias.  Fornecer espaço ao colaborador para 
ser um agente crítico e protagonista das mudanças visando a melhoria contínua é essencial. 

A Pedagogia da Alternância cumpre nesse contexto de mudança organizacional um papel ino-
vador, pois é reconhecida como um meio de desenvolvimento local, já que torna o educando parte 
fundamental das mudanças, valorizando a participação e a explanação comum dos saberes obtidos 
na prática com a finalidade de desenvolver projetos cujo objetivo é de melhorar a realidade dos 
seus participantes. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é de analisar a contribuição da utilização da Pedagogia 
da Alternância associada a uma abordagem participativa para a criação de um modelo de gestão 
voltado para a Gestão por Processos. Portanto, o problema de pesquisa que este estudo busca 
responder é: qual a contribuição da utilização da Pedagogia da Alternância associada a uma abor-
dagem participativa para a criação de um modelo de gestão voltado para a Gestão por Processos?

Nos trabalhos de Teixeira, Bernartt e Trindade (2008), cujo objetivo foi de mapear e discutir 
a produção acadêmica com relação a Pedagogia da Alternância, visando estabelecer um primeiro 
esboço do “estado da arte” nesse campo de investigação e Silva e Sahr (2017), no qual o objetivo 
estabelecido foi de analisar a produção científica, através da busca de dissertações e teses produ-
zidas acerca da Pedagogia da Alternância nos Programas de Pós-Graduação (PPG) Stricto Sensu 
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do Brasil, não foram encontrados temas relacionados a aplicabilidade desse modelo em gestão 
de organizações, o que demonstra a relevância deste trabalho na reflexão da possibilidade do uso 
dessa metodologia em Administração, especificamente na Gestão por Processos.

Além disso, nas pesquisas de Vergidis, Turner e Tiwari (2007), Trkamn (2010) e Armistead, 
Pritchard e Machin (1999), foram apontados diversos desafios, identificados por meio de Estudos 
de Caso, na implementação de práticas de Gestão por Processos nas organizações. Acredita-se que 
a metodologia da Pedagogia da Alternância juntamente com Metodologias Participativas possui 
potencial de redução na lacuna entre a teoria e a prática na Gestão por Processos, facilitando sua 
aplicabilidade na realidade da organização.

Para que o objetivo elencado fosse alcançado, foi realizado um estudo de caso único do projeto 
AMP (Análise e Melhoria de Processos) implementado na instituição Casa Ronald McDonald, 
localizada no Rio de Janeiro. Sendo assim, este trabalho está delimitado a analisar tal projeto.

O presente estudo está organizado em oito seções. Primeiramente, na introdução, foram abor-
dados os seguintes aspectos deste trabalho: objetivo, problema de pesquisa, delimitação e relevância. 

Posteriormente, na revisão de literatura, buscou-se a exploração dos seguintes temas para fundamenta-
ção teórica e identificação de questões relevantes para que o problema de pesquisa seja respondido:

a. Desafios da Gestão por Processos;
b. Pedagogia da Alternância e Desenvolvimento Local;
c. Abordagens Participativas;

Em seguida, no tópico Metodologia da Pesquisa, foram descritos os métodos adotados para 
responder ao problema desta pesquisa. Portanto, buscou-se definir: o problema de pesquisa, a 
seleção dos sujeitos, os meios para coleta de dados, o método de análise de dados e as limitações.  

No tópico Estudo de Caso: Projeto AMP, foi descrito o projeto de Análise e Melhoria de Pro-
cessos realizado na instituição Casa Ronald McDonald, objeto de estudo deste trabalho.

Na seção de Análise de Resultados, buscou-se identificar a contribuição do projeto AMP para 
o desenvolvimento de um modelo de gestão voltado para a Gestão por Processos na Casa Ronald 
McDonald através das práticas da Pedagogia da Alternância com uma abordagem participativa.

Por fim, nas considerações finais, são verificadas as conclusões obtidas com o estudo e as suges-
tões de novas pesquisas para a continuidade de exploração do tema. 

2. DESAFIOS DA GESTÃO DE PROCESSOS

A gestão por processos de negócio (Business Process Management - BPM) pode ser com-
preendida como uma abordagem para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, mo-
nitorar, controlar e melhorar os processos de negócio para que os resultados desejados possam 
ser alcançados (Association, 2013). Processo é uma agregação de atividades e comportamentos 
executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados (Association, 2013).

Vergidis et al. (2007), ao buscarem identificar os espaços entre a teoria e a prática no Gerencia-
mento dos Processos de Negócios, concluíram que a estrutura organizacional é um dos fatores que 
podem gerar dificuldades na implementação de práticas de BPM. A tradicional estrutura depar-
tamentalizada, ainda utilizada em um alto número de organizações, sem meios de comunicação e 
coordenação interdepartamentais bem definidos, acarreta em operações isoladas e dificuldades no 
gerenciamento dos processos. 

Por diversas vezes as práticas de BPM são implementadas pontualmente em alguns departa-
mentos e a visão de uma organização voltada para seus processos fica comprometida. Uma das 
soluções possíveis para amenizar os efeitos negativos que a departamentalização pode causar é 
a definição de “donos” para cada processo, que devem ter sólidos conhecimentos dos elementos 
sobre sua responsabilidade de gerenciamento.
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Trkamn (2010) utiliza a Teoria Contingencial, no qual diz que não existe uma melhor ma-

neira de organizar e que um estilo de gestão que demonstrou ser eficiente em determinadas situa-
ções pode não ser bem sucedido em outros, para estabelecer a premissa de que a simples cópia de 
práticas de um caso de sucesso em Gerenciamento de Processos em outros contextos buscando 
os mesmos benefícios pode ser algo perigoso a ser feito. Portanto, a eficácia de implementação de 
práticas BPM depende das condições ambientais em que a organização está inserida.

O ambiente em que uma organização pertence está em constante modificação. Nesse caso, 
deve-se permanentemente avaliar a alocação de recursos tendo em vista permitir a melhoria con-
tínua e, consequentemente, assegurar que os benefícios gerados pelas práticas de BPM sejam sus-
tentados. Tomando como base a Teoria Contingencial, não é possível estabelecer definitivamente 
quais são os fatores críticos de sucesso para a implementação do Gerenciamento de Processos e tais 
práticas não devem ser projetos pontuais e isolados, mas um esforço contínuo da organização em 
promover a melhoria continua. 

No estudo de caso de um banco comercial realizado no trabalho de Trkamn (2010), entre os 
critérios importantes para o estabelecimento de práticas BPM, foram: a criação de um escritório 
de processos como um espaço para o compartilhamento de boas práticas e lições aprendidas, e o 
empoderamento dos colabores, através de investimentos em treinamentos e permissão de auto-
nomia para a tomada de decisão em determinadas situações, o que permitiu redução do ciclo de 
tempo em determinados processos. 

 Para Armistead et al. (1999), a criação de uma cultura organizacional direcionada para a Ges-
tão de Processos de Negócios depende da interligação das seguintes dimensões da organização: 
Cadeia de Valor, Coordenação Organizacional, Decisões Estratégicas, Estrutura da Organização, 
Gerenciamento de Indicadores e Gestão do Conhecimento.

Diversas organizações apresentam dificuldades na operacionalização das práticas BPM devido 
suas complexidades e enorme conjunto de processos. A Cadeia de Valor é um instrumento visual 
que pode auxiliar no planejamento de alocação de recursos e esforços na operação da Gestão de 
Processos, pois permite ilustrar a organização por meio de uma cadeia sequencial formada de pro-
cessos centrais e de suporte. A principal contribuição da montagem de uma Cadeia de Valor é a 
visualização dos chamados processos-chave, ou core business, nos quais devem receber o foco das 
ações de melhoria e monitoramento. 

O alinhamento entre a Gestão Estratégica dos Processos e as tarefas por meio da Coordenação 
Organizacional é fundamental, já que contribui para que ações planejadas consigam ser imple-
mentadas. Para que a coordenação seja realizada, além da priorização dos processos-chave através 
da construção de uma Cadeia de Valor, é preciso que os proprietários responsáveis pelo gerencia-
mento dos processos sejam elencados. A partir disso, é importante o estabelecimento de meios 
de comunicação e direção, metas a serem alcançadas para cada processo e a formação de equipes.

Com relação ao Planejamento Estratégico do Gerenciamento de Processos, dois conceitos 
são relevantes: trade-offs e Direção Estratégica. O primeiro permite que a organização esteja 
consciente de que não é possível apresentar desempenhos ótimos em processos que requerem os 
mesmos recursos escassos. O segundo permite a organização definir direcionamentos estratégicos 
através da revisão de processos e competências que devem ser desenvolvidas. A Direção Estratégi-
ca pode sofrer alterações por meio de feedbacks de diversas fontes: indicadores de desempenho, 
pesquisa de mercado, autoavaliações e desempenho orçamentário. 

Quando uma organização adota o Gerenciamento de Processos de Negócio no nível estratégi-
co, é necessário que a estrutura organizacional seja examinada. A implementação de uma divisão 
de trabalho visualizando a organização como uma série de processos de negócio pode entrar em 
conflito com uma visão tradicional funcional. Como exemplo, a definição de donos de processos 
cujas atividades são interdepartamentais pode causar conflitos de hierarquia e autoridade. 

Entre as soluções para redução dos efeitos negativos desse conflito estão: definição de de-
terminadas funções que agirão como centros de especialização de suporte ao processo, criação 
de uma matriz relacionando funções e processos ou redesenho da estrutura organizacional para 
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eliminação das relações ambíguas entre funções e processos. Nesse sentido, a organização deixa de 
ser vista por funções e passa a ser visualizada como um fluxo de materiais, informações e pessoas.

Práticas BPM são favorecidas por uma cultura no qual o aprendizado dos colaboradores é esti-
mulado e a gestão do conhecimento dentro da organização é realizada. A explanação comum dos 
conhecimentos classificados como tácitos, isto é, aqueles criados através das experiências adquiri-
das pelos colaboradores ao longo dos anos de trabalho, por meio do Gerenciamento de Processos 
é fundamental para decisões estratégicas e processos de inovação. Tomadas de decisão e Gestão do 
Conhecimento são facilitadas por mudanças na estrutura organizacional que reduzem a hierar-
quia e estabelecem responsabilidades próximas aos times que realizam os processos. 

Por fim, Armistead et al. (1999) defende que a abordagem de Gerenciamento de Processos de 
Negócios deve estar em alinhamento com a cultura da organização, já que esse aspecto auxilia na 
quebra da rigidez das atitudes e comportamentos dos funcionários, além de demonstrar claramen-
te o propósito e direção do negócio. Para operacionalização desse alinhamento, se faz necessário 
planos de comunicação e treinamento em torno da Modelagem de Processos. 

Armistead et al. (1999) em uma análise de diversos estudos de caso identificou que a definição 
de donos para os processos de maior importância é fundamental para o sucesso da implementação 
de práticas BPM. Além disso, organizações em estágios mais avançados com relação ao gerencia-
mento de processos estão mais propensas a mudanças em suas estruturas organizações levando 
em consideração uma arquitetura voltada para seus processos. Nas entrevistas realizadas com os 
gestores, as principais dificuldades relatadas foram: falta de compreensão com relação as práticas 
preconizadas pela BPM, falta de consistência na abordagem BPM em toda a organização e confu-
são na distinção entre funções e processos.

 Entre as lições aprendidas das organizações que participaram da pesquisa estão: os concei-
tos de BPM devem ser nutridos nos níveis operacionais através de constantes treinamentos com 
ênfase em técnicas de análise e melhoria de problemas, permitindo que os grupos de trabalhos 
possam gerenciar seus próprios processos e o estímulo ao aumento da capacidade de gerir fluxos 
de informação e linhas de comunicação que apoiam a criação, retenção e compartilhamento de 
informação com relação aos processos. 

3. PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL

A Pedagogia da Alternância surgiu no sudeste da França, no período entre duas grandes guer-
ras do século XX, através da Maison Familiale Rurale (Silva & Sahr, 2017). Atualmente no Brasil, 
os centros educacionais que utilizam o modelo estão presentes em todas as regiões e se dividem 
principalmente entre Casas Familiares Rurais (CFR’s) e Escolas Famílias Agrícolas (EFA’s).

Esse modelo de educação foi criado com a finalidade de atender a demanda do jovem rural em 
conseguir conciliar vida escolar e trabalho. Sua aplicação permite aos alunos de escolas rurais que 
utilizam essa metodologia de ensino alternarem intervalos de tempo entre atividades escolares 
e afazeres práticos, auxiliando suas famílias no trabalho do campo. O equilíbrio entre teoria e 
prática proporcionado pela alternância, além de tornar o jovem rural protagonista das mudanças 
de sua realidade, aproximou as famílias da escola. Tal apoio foi fundamental para expansão do 
modelo no meio rural e do respeito aos saberes locais. 

Escolas familiares que aplicam a Pedagogia da Alternância na realidade educacional local bus-
cam reduzir a evasão do espaço rural através da criação de oportunidades para que o jovem consiga 
conciliar trabalho e estudo e tenha acesso a ensinos técnicos que são aplicáveis a sua realidade. Nesse 
sentido, o aluno passa a contribuir para o desenvolvimento local no contexto social em que está in-
serido sem que deixe sua família em busca de melhores oportunidades de educação no meio urbano.

Em termos técnicos, a Pedagogia da Alternância se aproxima de uma corrente pedagógica 
progressista, no qual o educando é sujeito da educação, ao mesmo tempo em que princípios de 
uma pedagogia interacionista, em que a interação entre educando e realidade ou sujeito-objeto 
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é fundamental para a construção e desenvolvimento do Ser Humano, também estão presentes.

Para Caliari, Alencar e Amâncio (2011), o ato de transformação da realidade é tarefa principal 
do sujeito que está inserido nela e ocorre mediante um espaço que proporcione momentos de 
reflexão e conscientização de seu papel neste movimento de transformações. Cria-se o conceito de 
educação como ação transformadora no qual os educandos passam a serem sujeitos autônomos, 
críticos, criativos e comprometidos. Os espaços de aprendizagem se tornam locais favoráveis para 
o exercício do ato de ouvir e do ato de refletir sobre a realidade vivida pelo educando. Portanto, os 
atores sociais envolvidos são corresponsáveis por todo o processo de mudança. 

Nesse sentido, aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta, isto é, da situação 
real vivida pelo educando, e só tem sentido se resulta de uma aproximação crítica da realidade (Lu-
ckesi, 1994). A aproximação entre a realidade vivida pelo educando e o conhecimento proposto 
pelo espaço de aprendizagem é característica primordial de um modelo educacional que adota 
a Pedagogia da Alternância como metodologia direcionadora e tem por objetivo confrontar os 
educandos, no processo de aprendizagem, com situações reais entre o mundo da aprendizagem e 
o mundo vivido (Silva & Sahr, 2017). Como cada sujeito e realidade são únicos, o protagonismo 
do educando e a importância dada ao contexto em que ele está inserido tornam a Alternância um 
instrumento que respeita a cultura local.

De forma geral, a ideia da proposta educativa da alternância é de transformar o educando em 
um militante capaz de engajar-se, com o objetivo de transformar sua realidade e melhorar seu 
meio (Estevam, 2003) por meio de uma formação global que consiga unir a realidade em que ele 
está inserido com o projeto educacional definido, provocando o desenvolvimento local.

Local pode ser entendido como um espaço onde estão presentes relações sociais entre pessoas 
e um sentimento de pertencimento. Nesse caso, o conjunto de indivíduos assumem a responsabi-
lidade do processo de desenvolvimento através da otimização dos recursos disponíveis, da poten-
cialização dos conhecimentos compartilhados e da adoção de ações que visem o melhoramento 
da realidade. A consciência de pertencimento a um determinado lugar torna-se um estímulo pro-
pulsor na busca pelo desenvolvimento (Wolochen, 2008).

Um modelo que adota a alternância deve possuir em seus traços três direcionamentos genera-
listas que servem como norteadores para que as ações desenvolvidas estejam de acordo com seus 
princípios: a) o plano de ensino deve ser formulado a partir das experiências e contextos vividos 
pelos educandos; b) os monitores devem possibilitar e contribuir para que os educandos tenham 
condições de julgar e compreender suas experiencias; c) o educando deve provar ao seu meio que 
se pode fazer ainda melhor.

No que se refere ao funcionamento da dinâmica de alternância entre espaço de aprendizagem 
e realidade, o processo dialético pode ser definido como ação-reflexão-ação (Almada, 2005). Em 
outros termos, o processo educacional reveza entre realidade-espaço de aprendizagem-realidade, 
como pode ser visto no quadro abaixo:

Quadro 1: processo de alternância entre realidade e espaço de aprendizagem

Realidade Espaço de Aprendizagem Realidade
Experiência Formalização Aplicação
Observações – análise Conceitualização Experimentação
Saber empírico Saber Teórico Ação

Fonte: (Gimonet,2007). Adaptação do autor.

Nessa dinâmica para o processo de formação do educando, o monitor exerce um papel impor-
tante, porém não pode ser predominante, isto é, a concepção tradicional de que o conhecimento 
pertence aos professores e estes são os únicos responsáveis pela transmissão aos alunos não se faz 
presente na alternância. Os educandos são os sujeitos ativos que produzem o conhecimento basea-
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do nas suas necessidades, questionam com seus pares e refletem sobre possíveis soluções.

Com relação a organização das atividades e dos conteúdos, para cada ciclo de alternância rea-
lidade-espaço de aprendizagem-realidade, é definido um tema gerador relacionado a vida profis-
sional dos educandos. Define-se como gerador pela sua possibilidade de desdobrando em diversos 
outros que provocam novas discussões. Entre os instrumentos utilizados como meios técnicos 
para o atingimento da proposta educacional da Alternância estão: Plano de Formação, Plano de 
Estudo, Caderno da Realidade, Folha de Observação, Caderno Didático (Wolochen, 2008).

O Plano de Formação possui a finalidade de orientar todo o conjunto de atividades e instru-
mentos pedagógicos a serem desenvolvidos durante as alternâncias. Suas definições estão pautadas 
nos temas geradores previamente definidos que serão utilizados ao longo dos ciclos entre o local 
de aprendizagem e o meio profissional do educando.

O Plano de Estudo se baseia no tema gerador definido previamente e tem como finalidade 
estimular a concretização das reflexões dos alunos acerca da realidade em que está envolto em 
ações possíveis de serem aplicadas para o melhoramento. A partir do momento em que os temas 
são explorados, o senso crítico dos educandos se torna cada vez mais apurado.

 O Caderno da Realidade consiste na organização e sistematização dos resultados que foram 
obtidos no desenvolvimento do Plano de Estudo, no qual já sofreu um processo de reflexão. É um 
instrumento pedagógico que reúne diversas informações que retratam a realidade no qual o edu-
cando está inserido e demonstra o resultado da interação realidade-espaço de aprendizagem. Os 
cadernos da realidade são expostos em conjunto posteriormente e permitem uma reflexão coletiva 
dos textos anotados pelos próprios educandos.

A Folha de Observação consiste no conjunto de questionamentos elaborados por monitores e 
alunos a partir da análise do Caderno de Realidade. Possui formato de ficha e auxilia na organiza-
ção do que foi aprendido no espaço educacional para posteriormente ser utilizado como base para 
o planejamento de aspectos técnicos do curso.

Caderno Didático pode ser considerado uma espécie de apostila no qual os temas de estudo 
são aprofundados através de uma visão mais técnica e aprofundada do que está sendo discutido 
através de teorias e conceitos.

O projeto profissional é uma espécie de projeto final de formação, no qual o educando deve 
sistematizar tudo o que foi aprendido ao longo das Alternâncias realidade-espaço de aprendiza-
gem-realidade através de uma proposta de plano no qual a finalidade deve ser a melhoria do seu 
meio, dando continuidade ao que foi desenvolvido ao longo da sua formação.

Em síntese, um espaço de aprendizagem transformador absorve as problematizações formula-
das pelos educandos e proporciona um ambiente que favorece a reflexão sobre eles. O educando 
é sujeito ativo e capta as indagações e problematizações advindas de sua realidade. Transfere-as 
por um processo de explanação em comum, compara com as dos outros envolvidos, as analisa, as 
interpreta e as generaliza com o coletivo (Caliari et al., 2011). 

4. ABORDAGEM PARTICIPATIVA

Metodologias participativas são reuniões do tipo dinâmica de grupo, entre interessados na 
análise e solução de uma determinada situação que mereça atenção, desenvolvida de forma estru-
turada em curto espaço de tempo, a fim de obter resultados que satisfaçam os objetivos da organi-
zação e os interesses do grupo pelo próprio grupo (Brose, 2010).

O uso destas metodologias possibilita o aumento de produtividade, maior comprometimento 
do usuário, informações baseadas em consenso, melhor conhecimento da organização e do seu 
ambiente e se aplicam a qualquer processo de diagnóstico, planejamento e análise e solução de 
problemas que exija alto nível de integração entre pessoas de diferentes especialidades, porém com 
interesses comuns.

A participação não pode ser um processo parcial ou somente vigente quando uma das partes 
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crê que é necessária. Participação, nesse caso, implica horizontalidade na comunicação e igualdade 
nas oportunidades de expressar as opiniões e desenvolver as ações, o que está assentado necessaria-
mente em uma igualitária relação entre os atores envolvidos. (Caporal, 2002)

Para Cordioli (2001), participação vai muito além de estar presente, significando envolver-
-se no processo, dar opiniões, concordar, discordar, analisar, propor, decidir, avaliar, enfim, ser 
elemento integrante. A premissa básica da participação é que os indivíduos sejam sujeitos do pro-
cesso, com respeito às ideias do grupo e o assumir de responsabilidades. 

Segundo Stringer (Apud Thiollent, 2009), a participação é mais efetiva quando: (a) possibilita 
significativo nível e envolvimento; (b) capacita as pessoas na realização de tarefas; (c) dá apoio às 
pessoas para aprenderem a agir com autonomia; (d) fortalece planos e atividade que as pessoas são 
capazes de realizar sozinhas; (e) lida mais diretamente com as pessoas do que por intermédio de 
representantes ou agentes.

Entre os formatos de dinâmica baseado em metodologias participativas está o JAD, uma reu-
nião do tipo dinâmica de grupo, entre usuários e analistas, desenvolvida de forma estruturada em 
curto espaço de tempo, a fim de obter resultados que satisfaçam os objetivos da organização e os 
interesses do grupo pelo próprio grupo. (Andrade, 2019).

5. METODOLOGIA DE PESQUISA

Para obtenção da resposta a questão norteadora adotou-se como meio de investigação o méto-
do de estudo de caso único. Este se caracteriza como sendo uma investigação empírica que analisa 
um fenômeno dentro do seu contexto da vida real (Yin,2001). É um circunscrito a uma ou poucas 
unidades, entendidas essas como uma pessoa, uma família, um produto, uma empresa, um órgão 
público, uma comunidade ou mesmo um país (Vergara, 2009).

A natureza do estudo é de caráter aplicável. A pesquisa aplicada é fundamentalmente moti-
vada pela necessidade de resolver problemas concretos. Tem, portanto, finalidade de prática, ao 
contrário da pesquisa pura, motivada basicamente pela curiosidade intelectual do pesquisador e 
situada sobretudo no nível de especulação (Vergara, 2009).

O objeto de estudo escolhido é a instituição Casa Ronald McDonald, especificamente o pro-
jeto AMP (Análise e Melhoria de Processos) ocorrido na organização. Justifica-se a escolha desta 
organização devido sua representatividade como uma instituição de terceiro setor que reconhece 
a importância da gestão como um fator crítico para que sua missão seja atingida e que, portanto, 
possui abertura para que estudos de práticas administrativas sejam aplicadas e refletidas na sua rea-
lidade organizacional. Tal afirmação é comprovada pela participação da Casa Ronald McDonald 
em inúmeras premiações que possuem como objetivo a escolha de instituições que dão valor a 
gestão, sendo destaque em alguns desses eventos, tal como o IPMA Global Achievement Awards, 
no qual recebeu um prêmio pelo projeto de Planejamento Estratégico desenvolvido em 2018. 
(Gadelha, 2018).

A Casa Ronald McDonald é uma instituição sem fins lucrativos coordenada pelo Instituto 
Ronald McDonald, que desenvolve e coordena programas que possibilitam o diagnóstico precoce 
do câncer, o encaminhamento adequado, o acolhimento e o atendimento integral de qualidade 
para os jovens pacientes e seus familiares. Sua fundação foi em 24 de outubro de 1992 e está 
localizada na cidade do Rio de Janeiro. Segundo Gadelha (2018), a missão da Casa Ronald é dar 
atenção integral as crianças e adolescentes portadores de câncer e suas famílias. 

Para obtenção dos dados, optou-se pelos seguintes meios:

a. Realização de observação não participante em uma das turmas formadas no projeto 
AMP.

b. Análise de documentos, tais como apresentações, planos de estudo e cronograma de 
aulas. 
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Justifica-se a escolha de observação não participante como método principal de coleta de da-

dos devido as seguintes vantagens (Lakatos & Marconi, 2007):

a. Permite a coleta de dados sobre um conjunto de atitudes comportamentais típicas;
b. Permite a evidência de dados não constantes do roteiro de entrevistas ou de questioná-

rios;

Na observação não participante, o pesquisador presencia o fato, mas não participa dele; não se dei-
xa envolver pelas situações; faz mais o papel de espectador. Isso, porém, não quer dizer que a observação 
não seja consciente, dirigida, ordenada para um fim determinado. (Lakatos & Marconi, 2007).

Com os dados coletados, foi feito uma Análise de Conteúdo em uma abordagem qualitativa. 
Pode-se dizer que a Análise de Conteúdo compreende três etapas básicas: (a) pré-análise; (b) 
exploração do material; (c) tratamento dos dados e interpretação (Bardin, 2011). A suposição 
para a resposta do problema de pesquisa é de que a Pedagogia da Alternância associada a uma 
abordagem participativa contribui para enraizar um modelo de gestão pautado na Gestão por 
Processos, já que estimula o protagonismo e a visão crítica da realidade em que o colaborador 
está inserido, e sua autonomia para criação de iniciativas que buscam mudanças organizacionais 
visando a melhoria contínua. 

Com relação as categorias de análise, optou-se uma grade fechada. Nesse caso, definem-se pre-
liminarmente as categorias pertinentes aos objetivos de pesquisa. Identificam-se, no material sele-
cionado, os elementos a serem integrados nas categorias já estabelecidas (Vergara, 2009). Tendo 
em vista o objetivo de pesquisa, foram estabelecidas as seguintes categorias de análise:

a. Compreensão dos conceitos e práticas BPM por parte dos participantes do projeto;
b. Desenvolvimento de uma visão crítica dos processos analisados durante o projeto;
c. Desenvolvimento de um ambiente no espaço de aprendizagem que permita reflexão e 

compartilhamento de ideias;
d. Estímulo a comunicação interdepartamental;
e. Estímulo aos colaboradores para realização das atividades do projeto de forma mais 

autônoma possível; 
f. Sentimento de protagonismo dos colaboradores com relação as mudanças que devem 

ocorrer na organização;

A principal limitação desta pesquisa consiste no seu universo amostral reduzido, já que objeto 
de estudo é um projeto desenvolvido dentro de uma organização específica e as conclusões deste 
estudo não podem ser generalizadas para todo e qualquer tipo de organização sem análise prévia 
do contexto e nas condições no qual estão inseridas. 

Por fim, no período no qual o estudo foi realizado, o projeto AMP ainda estava sendo rea-
lizado. Portanto, os dados coletados corresponderam a uma das turmas estabelecidas durante o 
processo de formação. Nesse sentido, as análises deste estudo estão limitadas ao intervalo de tem-
po específico da realização do projeto e não foi possível verificar suas contribuições em toda a 
organização Casa Ronald McDonald. Tal análise só será viável após a finalização do projeto AMP 
envolvendo grande parte dos colaboradores da instituição.  

6. ESTUDO DE CASO: PROJETO AMP 

Tendo em vista a importância no qual a instituição dá a sua gestão, foi realizado o projeto 
AMP (Análise e Melhoria de Processos), envolvendo consultores externos, funcionários e vo-
luntários, com objetivo de enraizar um modelo de gestão organizacional voltado para a Gestão 
por Processos. Para isso, foi realizado uma programação a luz da Pedagogia da Alternância e de 
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abordagens participativas visando qualificar os participantes, sendo voluntários e funcionários, a 
entender a Gestão por Processos, bem como suas técnicas. Como resultado, previa-se que os cola-
boradores fossem capazes de desenvolver projetos AMP’s de forma autônoma, tornando-se parte 
do modelo de gestão organizacional.

O conteúdo ministrado consistiu na apresentação de conceitos de processo, fundamentos do 
processo de negócio, principais modelos de processos, tipos de processo, o ambiente de negócios, 
técnicas de levantamento de processos e mapeamento e análise de processos. 

A dinâmica do projeto desenvolveu-se de acordo com a metodologia proposta por Andrade 
(2019), no qual buscou uma integração entre Pedagogia da Alternância, Abordagens Participati-
vas e Gestão por Processos. A finalidade principal era tornar os voluntários e funcionários da Casa 
Ronald McDonald protagonistas das mudanças dentro da organização, tornando os consultores 
externos apenas orientadores de tais mudanças.

Nesse sentido, durante o período em que o projeto foi realizado, buscou-se a alternância entre 
realidade e espaço de aprendizagem. A todo momento, a visão crítica dos colabores foi estimula-
da para que pudessem realizar, com base em suas experiências dentro da organização diariamen-
te, observações, reflexões e análises acerca dos processos da Casa Ronald McDonald. Os dados 
coletados na realidade então foram expostos coletivamente durante as dinâmicas no espaço de 
aprendizagem para que os conceitos fossem interligados com as práticas BPM (Business Process 
Management) estabelecidas no Plano de Formação. 

Após a conceitualização do que foi coletado pelos participantes da sua realidade através do 
saber teórico, foi estabelecido um plano de ação para que a conceitualização fosse experimentada 
na realidade pelos próprios colaboradores sem a intervenção dos consultores externos. 

Ao relacionar o processo de formação pela alternância (Gimonet,2007) com o projeto AMP, 
as seguintes diretrizes se perpetuaram ao longo do projeto:

a. Estímulo aos participantes para ver, coletar dados e ler a realidade da organização 
como forma de buscar insumos para as discussões com relação aos processos no espaço 
de aprendizagem. Nesse momento, os colaboradores aprenderam a obter uma visão 
atenta e crítica da realidade da Casa Ronald McDonald.

b. No espaço de aprendizagem, foram realizadas sessões com a finalidade de sistematiza-
ção e formalização dos dados coletados na realidade e o alinhamento com os conceitos 
expostos sobre Gestão por Processos. 

c. Colocação comum dos dados coletados da realidade para serem postos a questiona-
mentos e problematizações. Nesse momento, os colaboradores buscaram eleger possi-
bilidades de ação com chance de êxito.

d. Experimentação das possibilidades de ação eleitas pelo grupo participante na realidade 
concreta de forma autônoma.

Os processos analisados pela turma foram: Gerenciamento de Doações Físicas e on-line, Re-
cebimento de vendas em espécie, Gerenciamento de Serviços de Atenção Integral (Nutrição; Ser-
viço Social; Educação; Biblioteca; Psicossocial), Gerenciamento McDiaFeliz, Gerenciamento de 
Bolsas Alimento, Gerenciamento de Vendas de Bazar e Feira, Pagamento de Notas Fiscais, Con-
trole de Fluxo de Caixa, Administração do Restaurante e Gerenciamento de Transporte.

Para análise, as ações postas em prática pelos participantes consistaram no desenho da Ca-
deia de Valor da instituição, a utilização de matrizes para priorização dos processos-chave, isto é, 
aqueles que contribuem com maior grau de intensidade para que a organização consiga atingir sua 
missão, o desenho de fluxogramas e elaboração de ficha de processos. 

Fluxograma pode ser definido como sendo um tipo de diagrama que representa graficamente 
uma sequência de eventos, passos de processamento e/ou decisões. Sua função é de capturar de 
forma rápida o fluxo de processo (Association, 2013). Já a ficha de processo consiste em um qua-
dro para preenchimento com as seguintes informações: nome do processo, evento inicial, evento 
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final, objetivo, entradas e saídas de recursos, atividades, partes interessadas e indicadores de de-
sempenho (Andrade, 2019).

7. ANÁLISE DOS RESULTADOS

De acordo com o processo de alternância proposto por Gimonet (2007), uma das etapas no 
espaço de aprendizagem consiste na apresentação do saber teórico, no qual ocorre o processo de 
conceitualização e formalização dos tópicos elencados no plano de formação. Nesse sentido, fo-
ram apresentados aos participantes os conceitos de Gestão por Processos e suas utilidades práticas, 
tais como: entendimento das barreiras entre as funções e as áreas, reconhecimento dos papéis 
e responsabilidades, identificações de gaps, entendimento sobre as entradas, saídas, atividades, 
clientes e fornecedores das informações e insumos dos processos, identificação dos pontos de de-
cisão e reconhecimento de oportunidade de otimização de recursos. (Andrade, 2019).

Nas dinâmicas realizadas no espaço de aprendizagem, os consultores externos não exerceram 
papéis predominantes e os colaboradores e voluntários da turma analisada demonstraram postura 
ativa no sentido de refletir sobre os conceitos apresentados sobre Gestão por Processos. Tais atitu-
des foram estimuladas pelos consultores externos para que os participantes buscassem a conexão 
entre os saberes teóricos e suas reais necessidades encontradas dentro da rotina do trabalho.

O desenvolvimento desta mentalidade permitiu que, a luz da Teoria Contingencial em uma 
abordagem voltada para processos (Trkamn, 2010), o ambiente organizacional no qual o projeto 
foi realizado, composto por suas necessidades específicas e saberes construídos internamente ao 
longo do tempo por meio dos colabores e voluntários, fosse respeitado. Com isso, o espaço de 
aprendizagem consentiu o compartilhamento de boas práticas, lições aprendidas o empodera-
mento dos colaboradores. 

Tal fator também está alinhado com os princípios da Pedagogia da Alternância, já que a 
aproximação entre a realidade vivida pelos colaboradores e o conhecimento exposto no espa-
ço de aprendizagem é característica primordial desse modelo educacional que tem por objetivo 
confrontar os participantes, no processo de aprendizagem, com situações reais entre o mundo da 
aprendizagem e o mundo vivido (Silva & Sahr, 2017).

Assim, as práticas BPM exercitadas durante o projeto AMP puderam ser favorecidas pelo fato 
de que os aprendizados dos colabores participantes da turma analisada foi estimulado e os concei-
tos de Gestão por Processos foram nutridos através da exposição de técnicas de análise e melhoria 
de problemas com a finalidade de que tais grupos tenham a possibilidade de gerenciar seus pró-
prios processos de forma autônoma, tal como preconizado por Armistead et al. (1999).

Nesse sentido, como disse Stringer (Apud Thiollent, 2009), a participação é mais efetiva quan-
do capacita as pessoas na realização de tarefas, dá apoio às pessoas para aprenderem a agir com 
autonomia, fortalecem planos e atividades que as pessoas são capazes de realizar sozinhas e lida 
mais diretamente com as pessoas do que por intermédio de representantes ou agentes.

Conforme afirmado por Armistead et al. (1999), a utilização da Cadeia de Valor para permitir 
a Coordenação Organizacional (alinhamento entre Gestão por Processos e Gestão Estratégica) 
é um instrumento importante na construção de uma cultura de gerenciamento de processos de 
negócios. Dessa forma, um dos exercícios realizados pela turma analisada foi o desenho da Cadeia 
de Valor da Casa Ronald McDonald para a priorização dos processos-chave. Para isso, os seguintes 
critérios foram avaliados para cada processo listado: contribuição para que a missão da organiza-
ção seja atingida, custo, benefício, periodicidade, duração e pessoal envolvido. 

Esse exercício permitiu também a colocação em prática dos conceitos de trade-offs e Direção 
Estratégica, pois conscientizou a turma de que não é possível apresentar desempenhos ótimos em 
processos que requerem os mesmos recursos escassos e do enfoque nos processos que contribuem 
com o alcance da missão, alinhando Gestão por Processos e Direção Estratégica. 

No processo de alternância entre realidade e espaço de aprendizagem (Gimonet, 2007), a rea-
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lidade organizacional permite experiências, observações e saber empírico que devem ser usados na 
explanação comum dos colaboradores nos espaços de aprendizagem. Além disso, é preciso que os 
educandos aprendam a desenvolver um olhar crítico e atento a sua realidade. Conforme Caliari 
et al. (2011), a Pedagogia da Alternância cria o conceito de educação como ação transformadora 
no qual os educandos passam a serem sujeitos autônomos, críticos, criativos e comprometidos. 
Além disso, um modelo de educação por alternância possui como um dos seus direcionamentos 
a presença de monitores que contribuam para que os educandos tenham condições de julgar e 
compreender suas experiências. 

Em uma das observações realizadas no espaço de aprendizagem do projeto AMP, estavam 
presentes funcionários do departamento financeiro, captação de recursos, recursos humanos e di-
retoria. Os colaboradores e voluntários desenvolveram um modelo de fluxograma do processo de 
Gerenciamento de doações físicas e online, elencado como sendo um procedimento chave através 
da construção da Cadeia de Valor. Em um primeiro momento, todos os participantes expressaram 
suas ideias em conjunto acerca de como esse processo é realizado na instituição. Foi percebido de 
forma frequente que os funcionários e voluntários, por meio do fluxograma, começaram a ques-
tionar como o processo era feito e porque era feito daquela forma. Nesse momento, ficou claro 
a fase de questionamento e problematização do processo de formação pela alternância, etapa em 
que os educandos descobrem os limites, as possibilidades e os desafios das situações existenciais 
concretas. Ao mesmo tempo, pensava-se em coletivo sobre as possibilidades de ações possíveis de 
serem realizadas com chances de êxito para a melhoria do processo que estava sobre análise.

Como verificado por Vergidis et al. (2007), uma das maiores dificuldades na implementação 
de práticas BPM é uma estrutura organizacional departamentalizada sem meios de comunicação 
e coordenação bem definidos, pois existe o risco de tornar as operações isoladas, dificultando uma 
Gestão por Processos e gerando apenas projetos de melhorias pontuais, não envolvendo a organi-
zação como um todo. 

Na realização da observação não participante, se destacou positivamente a comunicação entre 
os funcionários e voluntários de diversos departamentos. O processo no qual a turma estava dis-
cutindo (Gerenciamento de Captação de Recursos) envolve diversas passagens de recursos entre 
os departamentos até seu resultado final. Por essa característica, a criação de uma turma mesclada 
com funcionários de múltiplas áreas foi fundamental para que as reflexões fossem realizadas com 
êxito. Os participantes apresentaram suas dúvidas acerca das atividades que são realizadas antes 
que o processo chegue as suas respectivas áreas, realizaram críticas sobre a qualidade dessas en-
tregas e deram sugestões de como o processo pode ser realizado para redução de problemas nos 
Handoffs. 

Portanto, a metodologia proposta pelo projeto AMP na turma analisada reduziu significati-
vamente os efeitos indesejados da departamentalização na Gestão por Processos, já que permitiu 
o desenvolvimento de um espaço de reflexão e compartilhamento de ideias e estimulou a comu-
nicação interdepartamental. Como visto por Caliari et al. (2011), na Pedagogia da Alternância, 
o educando é sujeito ativo e capta as indagações e problematizações advindas de sua realidade. 
Transfere-as por um processo de explanação em comum, compara com as dos outros envolvidos, 
as analisa, as interpreta e as generaliza com o coletivo.

Foi visto que a todo momento os consultores externos assumiram papéis apenas de orientação, 
já que faziam o esclarecimento de dúvidas técnicas acerca dos fluxogramas e das fichas de proces-
sos e intermediavam em algumas discussões afim de manter o foco e evitar dispersão. Conforme 
citado por Silva e Sahr (2017), a ideia da proposta educativa da alternância é de transformar o 
educando em um militante capaz de engajar-se, com o objetivo de transformar sua realidade e 
melhorar seu meio. Isso só é possível caso os colaboradores se sintam como protagonistas com 
relação as mudanças que devem ocorrer na organização. Na turma analisada do projeto, todos os 
participantes demonstraram engajamento na análise do processo e das discussões de como fazer 
melhor e ficou perceptível que os funcionários e voluntários se tornaram protagonistas, enquanto 
os consultores externos permaneceram como coadjuvantes. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desta pesquisa consistiu em analisar a contribuição da utilização da Pedagogia da 
Alternância associada a uma abordagem participativa para a criação de um modelo de gestão vol-
tado para a Gestão por Processos.

Para que o objetivo fosse alcançado, foram utilizados como metodologias de pesquisa: estudo 
de caso, observação não participante e análise de documentos. Por meio da análise de conteúdo, 
os dados coletados foram estudados por meio dos seguintes aspectos:

a. Compreensão dos conceitos e práticas BPM por parte dos participantes do projeto;
b. Desenvolvimento de uma visão crítica dos processos analisados durante o projeto;
c. Desenvolvimento de um ambiente no espaço de aprendizagem que permita reflexão e 

compartilhamento de ideias;
d. Estímulo a comunicação interdepartamental;
e. Estímulo aos colaboradores para realização das atividades do projeto de forma mais 

autônoma possível; 
f. Sentimento de protagonismo dos colaboradores com relação as mudanças que devem 

ocorrer na organização;

Ao analisar uma das turmas participantes do Projeto AMP realizado na Casa Ronald McDo-
nald a luz dos tópicos elencados previamente, ficou perceptível que os principais benefícios gera-
dos pela utilização da Pedagogia da Alternância juntamente com uma abordagem participativa na 
Gestão por Processos foram:

a. Aprendizado dos colaboradores acerca dos conceitos de Gestão por Processos e suas 
utilidades práticas;

b. Desenvolvimento de uma postura ativa e crítica com relação aos processos realizados 
em suas rotinas de trabalho para identificar problemas e propor melhorias;

c. Fornecimento de um espaço de aprendizagem que permitiu o compartilhamento de 
boas práticas, lições aprendidas e o empoderamento dos colaboradores;

d. Desenvolvimento de autonomia para que os colaboradores pudessem gerenciar seus 
próprios processos; 

e. Estímulo a conscientização de que não é possível apresentar desempenhos ótimos em 
processos que requerem os mesmos recursos escassos;

f. Estímulo a comunicação interdepartamental, evitando problemas ocasionados pela 
tendência de operações serem efetuadas de forma isolada.

Visto isso, foi possível concluir que a utilização da metodologia proposta por Andrade (2019) 
contribuiu para a criação de um modelo de gestão pautado na Gestão por Processos, já que es-
timulou o protagonismo e a visão crítica da realidade em que o colaborador está inserido, e sua 
autonomia para criação de iniciativas que busquem mudanças organizacionais visando a melhoria 
contínua.

A principal contribuição teórica deste estudo consistiu no avanço nas discussões para a redu-
ção da lacuna entre a teoria e a prática da Gestão por Processos. Isso foi possível a partir da criação 
de um meio de operacionalização dos conceitos de BPM que consiga superar os desafios que são 
impostos as organizações quando decidem cultivar uma gestão voltada para práticas de gerencia-
mento de processos. 

Para estudos futuros, sugere-se uma nova análise para identificar as contribuições na Casa Ro-
nald McDonald após o termino do projeto AMP. Assim, será possível identificar se essa nova 
abordagem de Gestão por Processos permitirá que os colaboradores e voluntários da instituição 
consigam realizar novos projetos de análise e melhoria de processos de forma autônoma.
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Além disso, novos estudos podem ser aplicados em organizações de diferentes tamanhos e 

setores afim de verificar se os benefícios gerados pelo projeto AMP na Casa Ronald McDonald 
possam ser replicados em outros estudos de caso. Nesse contexto, poderá ser identificado novos 
desafios que podem surgir na aplicação em organizações com o perfil diferente da instituição ana-
lisada neste trabalho.
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DA GESTÃO PÚBLICA EM REDE A ELEMENTOS 
INTERORGANIZACIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA: CONFIANÇA E COMPROMETIMENTO

FROM NETWORK PUBLIC MANAGEMENT TO 
INTERORGANIZATIONAL ELEMENTS IN PUBLIC 
ADMINISTRATION: TRUST AND COMMITMENT
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Resumo

A prossecução pública concorre com a inovação de modelos de gestão que incorpo-
rem a demanda da sociedade. A Governança Pública tem introduzido a possibilidade de 
explorar processos cooperativos em rede. O estudo da confiança entre os diversos atores 
e do comprometimento entre indivíduos pode permitir avaliar a importância das vincu-
lações em conexões colaborativas interorganizacionais. A análise concetual parece indicar 
uma possível relação entre estes elementos na conceção de redes para a prestação do serviço 
público. No entanto, estas relações de influência estruturante para a estabilidade de redes 
coparticipadas estão pouco estudadas.

PALAVRAS CHAVE: Governança pública, redes, confiança interorganizacional, com-
prometimento interorganizacional

Abstrat

Public prosecution competes with management models innovation that incorpora-
tes a demand from society. Public Governance had an opportunity to explore cooperative 
network processes. The study of trust among stakeholders and the commitment between 
individuals should allow for an importance in interorganizational collaborative linkages. 
Conceptual analysis seems to indicate a possible relationship between these elements in 
the design of networks for a public service provision. However, the relations of structuring 
influence to the stability of coparticipated networks are little studied.

KEYWORDS: Public governance, networks, interorganizational trust, interorganizatio-
nal commitment

 
1. INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea tem permitido observar novos modelos de gestão pública mate-
rializados em diferentes opções de direção das instituições, de processos de tomada de decisão e de 
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mecanismos de governança ao nível local, regional, nacional e supra estadual (Waarden & Kers-
bergen, 2009; Sørensen & Torfing, 2016). Estes modelos evidenciam que a gestão da coisa pública 
não pode estar isolada do contexto social e político, rivalizando valores conflituantes e diferentes 
entendimentos sobre a natureza humana (Stoker, 2006; Hughes, 2012), em função de paradigmas 
concorrentes de governação que podem ter a sua génese em conceções sobre a visão do mundo, em 
ideologias particulares ou em períodos históricos (Benington & Hartley, 2001; Sicilia, Guarini, 
Sancino, Andreani & Ruffini, 2016). 

As diferentes conceptualizações de gestão pública têm acompanhado as constantes mutações 
nas áreas públicas, privadas, sociais, económicas, políticas, legais, culturais e tecnológicas (Figuei-
redo & Tavares, 2005). Equacionam modelos estratégicos e cursos de ação, que alocam recursos 
aos objetivos a atingir (Chandler, 1966), de modo a criar posições valiosas, comprometidas com 
a diversidade de atividades (Porter, 1996) e com o intuito de melhorar a eficiência e a eficácia da 
prossecução pública (Bilhim, 2009).

Assim sendo, a interação natural entre o Estado e os cidadãos tem passado por uma transfor-
mação. Numa primeira fase, transpõe de uma perspetiva mais coerciva para um panorama de dele-
gação de responsabilidade na Administração Pública, com a integração do Estado Social no mo-
delo Burocrático. Numa segunda fase, a ênfase é colocada no aumento da capacidade de resposta, 
com a introdução do modelo da Nova Gestão Pública, como um conceito de melhoria contínua 
na qualidade do serviço prestado ao cidadão-cliente. Por último, é evidenciado o estabelecimento 
de uma relação de colaboração entre sujeitos, permitindo que os modelos de Governança Pública 
explorem a conexão de uma necessidade de participação da sociedade na definição de políticas 
públicas (Vigoda, 2002, 2016; Howlett, 2019), como uma alternativa eficiente, eficaz e expedita 
para estruturar relações interorganizacionais estáveis, numa rede caraterizada pela fiabilidade de 
cooperação entre os diversos atores (Bevir, 2017).

A Governança Pública tem sido apresentada como um modelo determinante na reciprocidade 
de informação entre partes interessadas (Rein & Schön, 1992; Sørensen & Torfing, 2016), permitin-
do exponenciar, por um lado, vínculos entre organizações, atores e processos de mudança (Rhodes, 
1996), por outro, formas de relacionamento entre parceiros de rede (Bovaird & Löffler, 2003; Koli-
ba, Meek, Zia & Mills, 2017), e por último relações transparentes e confiáveis (MacGregor, 2003), 
que preconizem a “boa governação” (Kaufmann, 2003; Lindsay, Osborne & Bond, 2014).

Deste modo, este modelo de gestão pública em rede tem promovido a cooperação entre ins-
tituições, de modo a alterar os níveis de confiança na Administração Pública (Thomson & Perry, 
2006; Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012), uma vez que é um constituinte da eficácia (Paine, 
2007) e da estabilidade organizacional (Tyler & Kramer, 1996). Tem permitindo ainda acolher a 
necessidade de atualizar vontades, mudanças políticas, e manifestações de confiabilidade, contri-
buindo para o bem-estar das relações entre todas as partes interessadas e para a imperturbabilida-
de das organizações (Schein, 1969; Cameron & Green, 2019).

O modelo de Governança Pública em rede tem introduzido a possibilidade, não só de fomen-
tar a indispensabilidade de repensar pressupostos administrativos e gestionários (Bilhim, 2011), 
mas também de alcançar posições vantajosas para todos os atores, ao ativar um processo de inte-
ração atrativo, limitar o desperdício de recursos, gerir o compromisso político-administrativo, 
dimensionar um espaço de abertura, credibilidade e de qualidade nas conexões e mobilizar uma 
vinculação voluntária, ou um comprometimento entre os intervenientes (Klijn, Koppenjan & 
Termeer, 1995; Koppenjan & Klijn, 2004).

Perante esta perspetiva concetual, para Denhardt e Denhardt (2000, 2015) a democracia deve 
estabelecer na prossecução pública, padrões legais, políticos e económicos inerentes à Nova Ges-
tão Pública, sem descurar a capacidade de resposta, de articulação, de perceção governamental dos 
valores e interesses partilhados pelos cidadãos e de construção de relações de confiança, para a co-
laboração, responsabilidade, comprometimento e participação das partes interessadas, intrínseco 
ao conceito de serviço público.

 Em resultado das alterações da sociedade, o comprometimento dos indivíduos tem avocado 
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uma faculdade de relevo na investigação das entidades públicas e privadas, introduzindo a possi-
bilidade de pesquisar o comportamento dos sujeitos em ambiente organizacional desde os anos 
cinquenta do século XX (Becker, 1960), quer ao nível da mudança da natureza da relação da vin-
culação, quer ao nível do próprio objeto desse comprometimento (Meyer, 2009), perspetivando 
diversas tipologias de comprometimento (Becker, Klein & Meyer, 2009) e distintas orientações 
de análise (Meyer, Morin & Vandenberghe, 2015).

Na sequência deste quadro teórico referente ao comprometimento tem sido equacionado a 
intensidade de vinculação (Klein, Cooper, Molloy & Swanson, 2014) entre potenciais alvos ou 
focos de comprometimento (Klein, Molloy & Cooper, 2009), que podem ser justapostos à orga-
nização, aos objetivos estratégicos, à profissão, à chefia direta, aos colegas de trabalho, às ligações 
entre organizações, entre outros (Bergman, Benzer, Kabins, Bhupatkar & Panina, 2013).

Neste sentido, face à necessidade de melhorar a eficiência e a eficácia da prossecução públi-
ca (Bilhim, 2009), subsiste a premência de recuperar conexões organizacionais que reapreciem 
a importância da ligação dos colaboradores às entidades públicas e que permitam modernizar o 
Estado (Meyer, 2009). Há, também, a necessidade de ponderar, não só o comprometimento como 
um elemento vinculador entre indivíduos e instituições, que permite relacionar o comportamen-
to de trabalhadores em funções públicas com o interesse público (Brewer, 2008; Ritz, Brewer 
& Neumann, 2016), mas também a confiança como uma componente agregadora na criação de 
valor público (Stoker, 2006; Head & Alford, 2015) e no contínuo desenvolvimento de ligações 
interorganizacionais (Lopes, 2012), que vão para além das hierarquias e dos mercados competiti-
vos (Rhodes,1996).

Na medida em que as vicissitudes do processo de reforma e modernização administrativa do 
Estado têm sido fomentadas por uma flexibilização de serviços públicos, uma redução do refi-
namento burocrático, um reequilíbrio das contas públicas e uma depreciação do ónus da Admi-
nistração Pública sobre os orçamentos dos Estados (Mozzicafreddo, 2001), o comprometimento 
interorganizacional, parece ser relevante para incrementar a eficiência e eficácia, agilizar a pres-
tação pública e melhorar a qualidade de serviço (Meyer, 2009). A confiança interorganizacional 
aparenta ser pertinente para a coesão entre indivíduos (Bok, 2001; Yang & Holzer, 2006) e para 
a satisfação de expetativas entre instituições (Van de Walle & Bouckaert, 2003; Peters, 2014).

Admitindo a importância da Administração Pública como garante da legalidade e no apoio 
técnico para a operacionalização de políticas definidas pelo Governo, existe a inevitabilidade de, 
nesta linha concetual, abordar dirigentes superiores e instituições de apoio ao mais alto nível do 
executivo governativo para avaliar em que medida as ligações em rede entre diferentes entidades 
são consolidadas pela confiança e pelo comprometimento, de modo a incrementar a colaboração 
entre estes centros de governação e a cooperação para a sustentação, consistência estratégica e con-
cretização de políticas públicas, que permitam responder à demanda da sociedade (Bilhim, Ramos 
& Pereira, 2015; Charbonneau & Van Ryzin, 2016).

Por conseguinte, o estudo da Governança Pública prefigura uma relevância acrescida no es-
tudo da gestão de redes interorganizacionais, na conceção de canais de comunicação e de cola-
boração, que permita o desenvolvimento da confiança e do comprometimento entre atores com 
interesses comuns, face à complexidade de coordenar processos interpessoais de forma eficaz e 
transparente (Kettl, 2002; Klijn & Koppenjan, 2015), que facilite estruturas multiorganizacio-
nais para solver dilemas, que seriam mais dificilmente solvidos em organizações isoladas (Agranoff 
& McGuire, 2003; Sicilia et al., 2016).

Na presença do exposto foi formulada a seguinte questão de investigação:

Em que medida é que a cooperação em rede é influenciada pela confiança interorganizacional e 
pelo comprometimento interorganizacional?

Este trabalho de análise tem como objetivo identificar como a partilha em rede pode ser im-
buída pela confiança desenvolvida entre indivíduos de diferentes instituições, em razão de esta 
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ser considerada uma componente da estabilização relacional. Além disso, existe a pretensão de 
verificar a relação entre a cooperação e o comprometimento entre atores de distintas entidades, 
uma vez que este é apresentado como um elemento vinculador em contexto organizacional. Por 
outro lado, parece pertinente verificar em que medida os elementos interorganizacionais em estu-
do permitem auxiliar na implementação e perpetuação das estruturas em rede estabelecidas entre 
os diversos indivíduos.

2. DA NOVA GESTÃO PÚBLICA À GOVERNANÇA PÚBLICA

As reformas introduzidas pelo Estado para fazer face à demanda dos cidadãos, têm permitido 
alterar a configuração da Administração Pública, pela implementação de políticas de gestão públi-
ca, plasmadas nos modelos Burocrático, Nova Gestão Pública, Governança Pública, entre outros.

Estes sistemas de governação pública têm vindo a ser alterados de um modelo Profissional 
Weberiano associado ao Estado-Providência, não só para uma Nova Gestão Pública (desde os 
anos 80 do século XX) filiada à necessidade de uma maior flexibilidade de gestão (Hood, 1991; 
Pollitt, 1990), introduzida pela abertura da prossecução pública a agentes do sector privado (Os-
borne & Gabler, 1992; Frederickson, Smith, Larimer & Licari, 2018), resultado de pressões eco-
nómicas, financeiras, políticas e ideológicas (Rodrigues & Araújo, 2006), mas também para uma 
Governança Pública (desde os anos 90 do século XX) adotada pelo crescente reconhecimento do 
direito dos cidadãos na participação e na construção de políticas públicas (Rowe & Frewer, 2000; 
Tomkiv, Liland, Oughton, & Wynne, 2017) para solucionar problemas de uma forma mais cola-
borativa, incorporando diferentes perspetivas no processo de decisão (MacGregor, 2003).

As limitações do modelo da Nova Gestão Pública enraizaram a discussão de temáticas ineren-
tes à desigualdade do valor público percecionado entre utilizadores dos serviços públicos, grupos 
de interesse, associações ambientais, sociais e políticas, à diversidade tipológica de processos de 
decisão com diferentes racionalidades, e à diferença entre modelos organizacionais das partes inte-
ressadas (público e privado), expondo a sua inadequação para a explicação de processos de decisão 
cada vez mais complexos e dinâmicos (Bovaird, 2005; Osborne, Radnor & Nasi, 2013).

O modelo de Governança Pública tem permitido explorar redes de coparticipação entre 
organizações públicas e privadas, atores internos e externos, e processos de mudança dentro da 
Administração Pública (Rhodes, 1996; Renn, 2017), introduzindo processos colaborativos que 
transvazam o elemento político formal. Fomenta a interação entre entidades públicas e outros par-
ceiros prossecutores do interesse público sem a intervenção da autoridade governamental (Meier 
& O’Toole, 2001, 2007), materializando dependências de recurso mútuo nas conexões entre 
instituições públicas e outras organizações públicas ou privadas (Rhodes, 1988) e reconhecendo 
não só as sinergias de esforços cooperativos, mas também as diferentes estruturas de gestão para 
responder às exigências da atualidade (Salamon, 2011).

Neste sentido, a Governança Pública tem sido caraterizada pela interdependência, troca de re-
cursos e ligações entre entidades (Rhodes, 1997, 2007; Renn, 2017), permitindo conceber não só 
uma autogovernação, uma cogovernação (Kooiman, 2000) e um “sistema que fornece orientação 
para a sociedade” (Peter, 1997), mas também uma intermediação de preferências na construção de 
coligações entre todas as partes interessadas, remetendo a Administração Pública para processos 
assentes em valores partilhados pelos envolvidos na rede. (Denhardt & Denhardt, 2003; Denhar-
dt & Baker, 2018).

Assim sendo, organizações públicas parceiras de redes de colaboração emergentes do modelo 
de Governança Pública (Peters & Pierre, 1998) e em que os seus representantes cooperam em me-
todologias de aprendizagem conjunta, estabelecem um domínio pessoal de modelos mentais co-
muns, uma visão compartilhada, um pensamento sistémico e uma apreensão em equipa. Promovem 
a possibilidade de uma expansão contínua da capacidade de criação de novos padrões, uma aspiração 
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coletiva de pensamento (Senge,1990), e uma manifestação de cidadania participativa, permitindo 
reunir condições para a discussão colaborativa e para uma gestão diversificada de recursos (Agranoff 
& McGuire, 2001). Possibilitam o fluxo de informações, a compreensão mútua e a comunicação 
interativa, maximizando o capital social e consequentemente a produtividade, a confiança, e o desen-
volvimento, não só da capacidade dos atores trabalharem em conjunto, mas também da cooperação 
em rede (Agranoff & McGuire, 2001; Agranoff, 2006; Sørensen & Torfing, 2016).

Estas manifestações de colaboração interorganizacional têm sido desenvolvidas num contexto 
de confiança, compromisso e de comprometimento entre todos os stakeholders3, harmonizando 
instituições públicas, privadas e sem fins lucrativos em sistemas de ação conjunta (Skelcher, Klijn, 
Kübler, Sørensen & Sullivan, 2011), que flexibilizem processos de decisão, mecanismos de prestação 
de contas e instrumentos de gestão de partilha de recursos (Skelcher, Mathur & Smith, 2005; Klijn, 
Steijn, & Edelenbos, 2010; Klijn, & Koppenjan, 2012; Torfing,  Peters, Pierre, & Sørensen, 2012).

Face ao redesenho da estrutura do Estado e tendo por base o modelo de Governança Públi-
ca, importa verificar em que medida a rede existente nas instituições da Administração Pública 
portuguesa tem permitido desenvolver relações de colaboração, uma vez que o enfraquecimento 
de valores subjacentes a este modelo posterior à Nova Gestão Pública introduz a possibilidade de 
diferentes níveis de confiança e de comprometimento (Klijn, Edelenbos & Steijn, 2010; Klijn & 
Koppenjan, 2012, 2015) e consequentemente alterações sobre fatores de dependência mútua na 
estrutura das atividades de cooperação em rede.

3. DA GOVERNANÇA PÚBLICA EM  REDE À CONFIANÇA 
INTERORGANIZACIONAL

Modelos de gestão pública em rede têm permitido adaptar processos de trabalho às mudanças 
tecnológicas emergentes (Agranoff, 1998), em função da sua orientação para a disponibilidade 
de recursos e para a distribuição de interações estratégicas, de modo a apoiar objetivos comuns 
em sinergias de confiança e de coesão entre parceiros de interesses (Agranoff & McGuire, 2001; 
Nederhand & Klijn, 2019), posicionando a reengenharia gestionária entre a aproximação ao mer-
cado e a rigidez da hierarquia (Powell, 1990; Meuleman, 2008).

Nesta perspetiva, a Governança Pública tem viabilizado uma interdependência entre organi-
zações, não só pela interação contínua, mas também pela concretização de regras colaborativas 
entre parceiros, permitindo o desenvolvimento de um nível de autonomia considerável assente 
numa confiança multilateral (Rhodes, 1997, 2007), e proporcionando à Administração Pública 
parcerias formais e informais para a reciprocidade de interesses e vínculos em rede (Fredrickson, 
1999; Tiihonen, 2004).

O estudo da relação entre Governança Pública e confiança tem avolumado a sua extensão 
(Bouckaert & Van de Walle, 2003), uma vez que os diferentes modelos de governação pública são 
determinantes no desempenho organizacional (Dubnick, 2005; Skelcher, 2005) e na solidifica-
ção de estruturas administrativas e políticas de cooperação em rede (Agranoff & McGuire, 2003; 
Warsen, Nederhand, Klijn, Grotenbreg & Koppenjan, 2018).

Assim, as redes têm sido concetualizadas como instituições informais, fornecendo um quadro 
institucional ideal para o estabelecimento de regras em ambientes cada vez mais diversificados e 
dinâmicos (Börzel, 1998; Ramia, Patulny, Marston & Cassells, 2018), onde a coordenação ho-
rizontal entre atores públicos e privados permite reduzir os custos de informação para a realiza-
ção de objetivos comuns. Diminuem o risco de incerteza em função do desenvolvimento de uma 
confiança recíproca entre agentes públicos e privados (Scharpf, 1992, 1993; Sørensen & Torfing, 
2016) e possibilitam a troca de recursos de dependência mútua para a prossecução de uma política 
pública com ganhos partilhados (Rhodes, 1988, 1997, 2007).

3 Partes interessadas
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Além disso, as diligências colaborativas interorganizacionais envolvem mormente jogos de 

poder e a sua contextualização política e social (Agranoff & McGuire, 2001; Agranoff, 2006), 
permitindo explorar em rede acordos mais amplos, em que são considerados todos os interesses 
relevantes na tomada de decisão (Lindblom, 1959; Frederickson et al., 2018) e em que é aceite 
alguma vulnerabilidade alicerçada em expectativas positivas sobre as intenções dos atores envol-
vidos, materializada na confiança depositada no comportamento dos parceiros de colaboração 
(Rousseau, Sitkin, Burt & Camerer, 1998; Kurtessis, Eisenberger, Ford, Buffardi, Stewart & Adis, 
2017).

Nesta perspetiva, a investigação sobre redes de políticas públicas tem indigitado a partilha 
não só de ideias, crenças, valores e identidades organizacionais, mas também de confiança, como 
constitutivos de uma lógica de interação entre membros de colaboração para a solução de proble-
mas comuns. Demonstra, assim, a sua superioridade na endogenização dos interesses dos atores, 
que permite a superação de problemas de ação coletiva pela confiança mútua na constituição e 
alteração das preferências de todos os parceiros (Börzel, 1998; Dal Molin & Masella, 2016), per-
mitindo uma melhor adaptação à mutabilidade gestionária de diferentes governos (Bouckaert & 
Van de Walle, 2003).

Assim sendo, as relações entre parceiros de rede têm sido caraterizadas pela comunicação e 
confiança interorganizacional, evidenciando o valor superior de uma conciliação de interesses 
para a resolução de problemas comuns, em detrimento de interações estratégicas baseadas na 
maximização de conveniências individuais (Börzel, 1998; Sørensen & Torfing, 2016). Permitem 
transformar a confiança interpessoal em confiança organizacional, em função do nível da parti-
cipação dos servidores públicos na tomada de decisão (Levi,1998; Head, & Banerjee, 2019), e 
da fatalidade de que a ação organizacional poderá ser sempre superior à individual, ao procurar 
alcançar objetivos favoráveis a todos os colaboradores (Gilbert & Tang, 1998).

A confiança organizacional tem introduzido a possibilidade de desenvolver uma coesão in-
terorganizacional para lidar com problemas difíceis, superando as fragilidades do pensamento 
individual e incrementando a criação de valor (Agranoff & McGuire, 2001), uma vez que captura 
a confiança entre os funcionários e as instituições, é mais estável e duradoura do que a confiança 
interpessoal entre pares (Luhmann, 1979) e permite alterar o foco do trabalhador isolado para o 
colaborador em rede (Von Krogh; Ichijo & Nonaka, 2000).

Segundo esta ótica de consensos de interesses entre stakeholders (Innes & Booher, 1999) 
subsiste a necessidade de dependência mútua de recursos, atores, expetativas e obrigações, con-
substanciada por um lado na confiança coletiva (Agranoff & McGuire, 2001; Agranoff, 2006), 
que permite aumentar a colaboração entre pares, partilhar valores e subordinar os interesses in-
dividuais aos do grupo (Fukuyama, 1995), por outro na confluência de interações e convicções 
comuns às estruturas institucionais (Sabel, 1993), e por último no comprometimento com a rede 
estruturada de parceiros com objetivos comuns (Mandell, 1999; Keast, Mandell, Brown & Wool-
cock, 2004), incrementado pela credibilidade da individualidade humana e facilitadora do traba-
lho em equipa (Giddens, 1991).

4. DA CONFIANÇA INTERORGANIZACIONAL AO COMPROMETIMENTO 
EM REDE

A crescente consciência da importância da confiança organizacional tem sido acompanhada 
concomitantemente pelo aparente enfraquecimento das relações de confiança nos serviços públi-
cos (Bouckaert & Van de Walle, 2003; Bouckaert & Halligan, 2007; Grimmelikhuijsen & Knies, 
2017), introduzindo a possibilidade de desenvolver mecanismos que permitam responder a uma 
conjuntura de risco e incerteza, e revelando o potencial das conexões de confiança na regulação de 
comportamentos organizacionais num contexto de Governança Pública em rede (Bovaird, 2005).

Esta capacidade propagada em rede permite alcançar resultados conjuntos, alicerçados em 
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pontos de vista de conciliação de interesses e de perspetivas de desempenho ótimo, demonstrando 
a superioridade da confiança entre parceiros de colaboração, uma vez que é desenvolvida conti-
guamente às estruturas institucionalizadas de coordenação, comunicação e interação formal entre 
organizações (Börzel, 1998; Sørensen & Torfing, 2016).

O conceito da confiança tem sido correlacionado não só com o comportamento em conjuntu-
ras organizacionais e institucionais, estruturante para as relações entre atores, relevante para a es-
tabilidade das entidades (Schein, 1969; Cameron & Green, 2019) e determinante para o sucesso 
organizacional (Tyler & Kramer, 1996), mas também com o envolvimento dos indivíduos numa 
gestão participada, que permita estabelecer relações de confiança, de partilha e de colaboração 
intra e interorganizacional (Lopes, 2012).

Além disso, a confiança tem sido concetualizada como elemento distintivo do indivíduo, 
como uma convenção interpessoal, como um fenómeno institucional (Lewicki & Bunker, 1996) 
e como um caraterística poderosa na eficácia organizacional fundamental para os trabalhadores 
apreenderem comportamentos desejáveis (Culbert & McDonough, 1986; Kim & Holzer, 2016), 
que são determinados por antecedentes e consequentes que incrementem este vínculo (Albrecht 
& Travaglione, 2003; Getha-Taylor, Grayer, Kempf & O’Leary, 2019), e possibilitam equacionar 
modelos de gestão pública, que maximizem níveis não só de desempenho na Administração Pú-
blica (Bilhim, 2011), mas também de comprometimento entre entidades.

Segundo este quadro de análise, a capacidade de ação integradora de cada entidade na rede 
tem sido caraterizada pela interdependência de parceiros e pela padronização de processos, em 
função da posição, do papel, do contributo, do poder e do peso ponderado de cada ator no inter-
câmbio interorganizacional (Klijn, 1996; Koppenjan & Klijn, 2004). Incorpora a possibilidade 
de uma maior eficácia na tomada de decisão em rede, e também a perceção de uma maior raciona-
lidade no processo decisório, uma vez que ao estimular múltiplas alternativas, que de outra forma 
não seriam consideradas, permite criar sinergias de comprometimento entre todos os interesses 
das partes envolvidas (Agranoff & McGuire, 2001; Nederhand & Klijn, 2019) e incrementar uma 
confiança, que por um lado diminui os custos de transação e por outro promove a colaboração nas 
parcerias existentes (Kramer, 2006).

Em consequência, é possível constatar que apesar do comprometimento com a organização 
ser o mais estudado (Meyer, Stanley, Herscovitch & Topolnytsky, 2002), há outros focos de com-
prometimento, não só na natureza do comprometimento com a organização, mas também no ob-
jeto do comprometimento (Meyer, Allen & Topolnytsky, 1998; Meyer, 2009), reconhecendo que 
este constructo pode estar direcionado para vários escopos existentes no local de trabalho (work-
place commitments), ou focos de relevância, incluindo as organizações, as ocupações, as equipas, 
os programas, os clientes, entre outros (Meyer & Allen, 1991, 1997; Meyer & Herscovitch, 2001).

Neste sentido, apesar de haver divergências e diferentes perspetivas sobre a concetualização 
do comprometimento (Klein, Molloy & Cooper, 2009; Becker, Ullrich & van Dick, 2013), este 
constructo tem sido predominantemente concetualizado por Meyer e seus colaboradores (Meyer 
& Allen, 1991, 1997; Meyer, Becker & Vandenberghe, 2004; Meyer & Herscovitch, 2001; Meyer 
& Parfyonova, 2010) como uma força de vinculação, que encadeia o indivíduo a um curso de 
ação, em virtude de um estado psicológico de dada natureza, que pode ser orientado para vários 
objetos (Meyer & Herscovitch, 2001). 

Sugere ainda que as várias definições do constructo podem ser agrupadas (Allen & Meyer, 
1990), nomeadamente na dimensão afetiva, distinguida pela ligação emocional e pelo envolvi-
mento individual com a organização (Mowday, Porter, & Steers, 1982), na dimensão normativa, 
assinalada pela obrigação moral de permanecer na organização (Weiner, 1982), e na dimensão 
calculativa, caraterizada pela perceção do custo associado à interrupção da ocupação remunerada 
do indivíduo (Becker, 1960).

A reciprocidade comportamental dos diversos atores em rede tem sido determinante para me-
lhorar as interações de participação e para incrementar um comprometimento mobilizador entre 
as partes envolvidas, permitindo a cooperação entre participantes com perceções conflituantes, 
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mas com objetivos estratégicos comuns, provenientes de um processo de gestão entre propósitos 
individuais e valores partilhados (Agranoff & McGuire, 2001; Nederhand & Klijn, 2019), uma 
vez que os níveis de confiança podem ser determinados pela expetação individual sobre a verosi-
milhança de as ações futuras de outros que não desrespeitem os interesses da pessoa (Robinsom, 
1996).

5. RELAÇÕES ENTRE OS CONSTRUCTOS

A Governança Pública tem sido caraterizada pela conciliação de metodologias de interação 
informal entre atores, integrando a confiança em rede, possibilitando uma coordenação horizon-
tal de informações, transações e recursos (Kenis & Schneider 1991; Mayntz, 1993; Rhodes, 1988, 
1997; McLaverty, 2002), e permitindo formas adicionais para a tomada de decisão e para a pres-
tação de contas (Klijn & Skelcher, 2007).

O raciocínio de que as partes interessadas interagem entre si para influenciar resultados co-
muns (Bovaird & Löffler, 2003), de modo a desenvolver capacidades de adaptação não só a novas 
estruturas de mercado (Castells, 2011), mas também a processos de formulação de políticas públi-
cas num contexto supranacional, nacional e subnacional cada vez mais complexo, suscita a neces-
sidade de considerar a importância de parcerias em rede nas emergentes mudanças da governação 
multinível (Bovaird, 2005; Osborne, Radnor & Nasi, 2013).

Esta repartição de interesses tem permitido desenvolver uma eficiente oferta de soluções para 
problemas coletivos, consolidada em valores partilhados e confiança recíproca entre instituições 
(Börzel, 1998; Ramia et al., 2018), alterando a dimensionalidade do centro de decisão, uma vez 
que o aumento da rede tem vindo a fortalecer a capacidade de coordenação e cooperação entre as 
partes descentralizadas do Estado (Holliday, 2000).

A abordagem de confiança nos parceiros institucionais introduzida pela Governança Pública 
tem permitido reconfigurar os mecanismos de regulação do comportamento entre indivíduos e 
organizações, proporcionando introduzir um sistema de “checks and balances4”, que possibilita 
um comprometimento entre um dar e um receber aceitável para todos os intervenientes (Bovaird, 
2005).

Neste sentido, ao considerar o Modelo das Três Componentes do Comprometimento com 
a Organização sugerido por Meyer e Allen (1997), a confiança organizacional pode ser conce-
tualizada como um predecessor do comprometimento organizacional, uma vez que assume um 
cariz organizacional, em virtude da sua associação não só com características organizacionais, mas 
também com práticas de gestão (Gould-Williams, 2003). Estas observações possibilitam formular 
a seguinte proposição:

Proposição 1: A confiança organizacional tem influência positiva sobre o comprometimento or-
ganizacional.

Sob outra perspetiva, Meyer e de Herscovitch (2001) demonstraram que a estrutura do mo-
delo de três componentes do comprometimento organizacional de Meyer e Allen (1991, 1997) 
pode ser justaposto à distinta tipologia de comprometimento independentemente do seu objeto, 
permitindo interpretar o comportamento dos indivíduos nas entidades pelo seu comprometi-
mento à organização, profissão, líder, supervisor, equipa, rede, entre outros.

A governação em rede tem sido caraterizada pela confiança (Rhodes, 1998) e pela configura-
ção de valores e regras comuns, que permitem desenvolver vínculos de comprometimento face à 
complexidade de relações cooperativas entre atores nos processos de desenho, implementação e 
avaliação de políticas públicas (Klijn & Skelcher, 2007).

4 freios e contrapesos
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Assim sendo, à similitude da apreciação da confiança, como constructo de natureza organi-

zacional e antecedente do comprometimento organizacional (Meyer e Allen, 1997), o compro-
metimento com a rede pode ser percecionado como um consequente de investimentos pessoais 
(Becker, 1960), entre eles a confiança interorganizacional, na conexão entre os diversos parceiros, 
uma vez que permite maximizar a partilha de informações, recursos e sinergias de cooperação 
(Neves, 2011). Face a estas constatações pode ser permitido formular a seguinte proposição:

Proposição 2: A confiança interorganizacional tem influência positiva sobre o comprometimento 
interorganizacional

Além disso, o modelo de Governança Pública tem permitido assimilar os elementos basilares 
associados à colaboração, percecionados nos custos, nos benefícios, nos impactos, nas convergên-
cias e divergências e em resultados desejáveis e indesejáveis para as partes interessadas (Bilhim, 
2017).

Por outro lado, a conjuntura atual tem sido caraterizada por uma complementaridade entre 
a governação em rede e a democracia representativa, abordando a necessidade de envolver neste 
ambiente complexo os diversos atores no processo de políticas públicas (Rodes 1988), em resul-
tado das crescentes exigências de eficiência e eficácia preconizadas por relações estáveis, confiáveis 
e participativas (Bevir, 2017).

Considerando que a reforma gestionária introduzida pela Nova Gestão Pública incorporou mais 
competição e menos cooperação e confiança na Administração Pública (Bilhim, 2013), é possível 
considerar que os mecanismos de colaboração em redes de cooperação têm permitido resolver dile-
mas de ação coletiva (Feiock, Steinacker & Park, 2009) e elaborar a seguinte proposição:

Proposição 3: A confiança interorganizacional tem influência positiva na cooperação em rede

Numa conjuntura de esvaziamento do Estado (Rhodes, 1997) com a perda de funções para 
instituições supranacionais e para entidades descentralizadas, a governação em rede tem permiti-
do desenvolver mecanismos de informação interorganizacional, de aprendizagem organizacional 
e de mutação de lideranças (Ferlie, Fitzgerald, McGivern, Dopson & Bennett, 2011) promovidos 
pela vinculação de associações e o envolvimento comprometido entre atores (Sørensen, 2006).

Além disso, apesar do modelo da Governança Pública fazer uso da competição, como uma 
ferramenta introduzida pela Nova Gestão Pública, mas pertinente para maximizar a capacidade 
de resposta às exigências da sociedade e para corrigir ineficiências intrínsecas à Burocracia, ainda 
assim permite fixar os grandes objetivos de programas e políticas públicas, uma vez que vincula os 
indivíduos com modelos orientados para resultados, gestão por objetivos e controlo dos outputs 
produzidos (Bilhim, 2017) na conetividade entre organizações.

Nesta aceção, o comprometimento dos indivíduos com as conexões interorganizacionais pode 
perspetivar uma força de vinculação orientada para a cooperação em rede (Meyer & Herscovi-
tch, 2001), fomentando “linhas consistentes de atividade” (Becker, 1960) nas ações recíprocas de 
participação em objetivos estratégicos partilhados para dilemas comuns (Agranoff & McGuire, 
2001; Nederhand & Klijn, 2019) e justificar a conceção da seguinte proposição:

Proposição 4: O comprometimento interorganizacional tem influência positiva na cooperação em rede

Este modelo de gestão colaborativa em rede tem introduzido a possibilidade de constatar 
não só resultados cooperativos desejáveis, mas também resultados competitivos indesejáveis, em 
função dos conflitos de interesses entre as partes envolvidas, proporcionando, contudo, impactos 
positivos na sociedade (Bilhim, 2017).

Por outro lado, a cooperação em rede tem sido caraterizada pela eficiência e eficácia em con-
textos de flexibilidade e agilidade, estruturando conexões baseadas em confiança entre as diver-
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sas partes interessadas, que permite incrementar a estabilidade nas relações interorganizacionais 
(Bevir, 2017), e a incorporação de interdependências confiáveis na complexa associação de atores 
autónomos (Sørensen, 2006).

Considerando que a Governança Pública contribui para incentivar a cooperação (Kickert, 
Klijn & Koppenjan, 1997), a interação, a padronização e a estabilização relacional entre partici-
pantes (Agranoff & McGuire, 2001), tem sido possível observar que o desenvolvimento da con-
fiança entre as partes interessadas pode potenciar a regulação do comportamento dos indivíduos 
e alterar perceções de risco e incerteza da efetividade da rede (Bovaird, 2005). Em função das 
constatações consideradas pode ser permitido formular a seguinte proposição:

Proposição 5: A confiança interorganizacional tem influência positiva sobre a estabilização da 
rede interorganizacional

De outro ponto de vista, a Governança Pública, ao mobilizar atores e recursos, pode permitir 
incrementar níveis de comprometimento em rede, uma vez que introduz a possibilidade de mobi-
lizar estratégias de ação coletiva, alicerçadas em acordos informais de vinculação voluntária entre 
parceiros autónomos (Klijn, Koppenjan & Termeer, 1995; Koppenjan & Klijn, 2004).

O comprometimento dos indivíduos com os interesses da demanda pública tem sido gerado num 
ambiente vinculado à ética democrática e às preferências parciais, permitindo que os diversos interve-
nientes participem em rede no processo de políticas públicas, possibilitando coligações vinculadas às 
intenções políticas e promovendo o sucesso da prossecução pública (Klijn & Skelcher, 2007).

Assim sendo, a introdução de um sistema de freios e contrapesos na prestação de serviços 
públicos em contextos de Governança Pública tem sido exercido sob a influência de um compro-
metimento entre todos os stakeholders, que possibilite a conceção de mecanismos de equilíbrio 
de interesses em redes de interação (Bovaird, 2005), reequacionando a importância da ligação dos 
indivíduos com as diversas instituições públicas com as quais interagem (Meyer, 2009) e podendo 
alicerçar a estabilidade das conexões entre atores na intensidade da vinculação (Klein, Cooper, 
Molloy & Swanson, 2014). Em conformidade com estas constatações pode ser possível elaborar 
a seguinte proposição:

Proposição 6: O comprometimento interorganizacional tem influência positiva sobre a estabiliza-
ção da rede interorganizacional

Por conseguinte, o quadro teórico estabelecido e alicerçado nas proposições formuladas per-
mite fundamentar o modelo proposto no presente estudo da influência entre os constructos em 
investigação (Figura 1).

Figura 1 – Modelo concetual proposto (Elaboração própria).
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6. CONCLUSÃO

Um Estado parceiro dos cidadãos procura integrar os aspetos positivos de um modelo não só 
tradicional, mas também gestionário, envolvendo os servidores públicos na prestação de serviços, 
através de lideranças participadas interna e externamente (Bilhim, 2009), que acompanhem não 
só a diversidade da sociedade e a multiplicidade de valores, mas também processos democráticos, 
manifestações de interesse e participação individual (Pollitt & Boukaert, 2004; Hughes, 2012).

O debate sobre Governança Pública tem fornecido uma estrutura para compreender proces-
sos de mudança de governo (Kickert, 1997), enraizando uma perspetiva mais positiva sobre a 
prossecução pública. As organizações públicas são equacionadas como uma materialização do in-
teresse público e desempenham um papel de liderança na mobilização de parcerias de cooperação 
(Peters & Pierre, 1998; Frederickson et al., 2018). 

Permite à Administração Pública estabelecer redes colaborativas entre diversos stakeholders 
para harmonizar regimes de reforma, que reconfigurem o valor do serviço público e a relação entre 
o Estado e os cidadãos, garantindo a participação individual, os interesses da sociedade e a conci-
liação de preferências dos destinatários no desenho de políticas públicas (Denhardt & Denhardt, 
2003; Denhardt & Baker, 2018).

A investigação sobre os diferentes arranjos de colaboração interorganizacional tem visado com-
preender não só a relação entre Governança Pública em rede e a confiança entre os diversos interve-
nientes (Bouckaert & Van de Walle, 2003), mas também a correspondência entre as conexões dos 
diferentes atores e o comprometimento dos indivíduos (Meyer, 2009), introduzindo a possibilidade 
de explorar desempenhos organizacionais (Dubnick, 2005; Skelcher, 2005) e a responsabilidade in-
dividual na cooperação entre as partes interessadas (Agranoff & McGuire, 2001; Agranoff, 2006).

O quadro teórico estabelecido permite fundamentar a existência de relações de influência en-
tre a colaboração em rede e os constructos em estudo, em que quer a confiança interorganizacio-
nal, quer o comprometimento interorganizacional influenciam positivamente a cooperação em 
redes de governação. Além disso, existe a possibilidade de perspetivar que os constructos em aná-
lise são variáveis determinantes na estabilidade de redes colaborativas para a prossecução pública.

Uma vez que a Governança Pública em rede é uma área de investigação que apresenta vários 
desafios e oportunidades, o presente trabalho espera dar algum contributo para o estudo das relações 
entre atores no desenvolvimento de conexões de colaboração assentes na confiança entre as partes in-
teressadas (MacGregor, 2003), no vínculo de comprometimento entre os indivíduos (Meyer, 2009) 
e na exploração de nexos de dependência interorganizacionais (Rhodes, 1996; Renn, 2017).
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A PERFORMANCE DE EXPORTAÇÃO NA 
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA PORTUGUESA

EXPORT PERFORMANCE IN THE PORTUGUESE 
PHARMACEUTICAL INDUSTRY

Jorge Vieira1; Rui Frade2

Resumo

O contexto específico da indústria farmacêutica representa um elevado desafio para a 
internacionalização das empresas portuguesas, dada a sua reduzida dimensão, carências es-
truturais do setor e reduzida representatividade no cenário mundial. A balança comercial 
de medicamentos é fortemente negativa e bastante desequilibrada, denotando a elevada de-
pendência do nosso país em alguns recursos, em particular matérias-primas e inovação, num 
setor estratégico em que a expansão internacional se tornou num imperativo de sobrevivên-
cia. Com base neste enquadramento e atendendo à importância de adquirir conhecimentos 
sobre este setor empresarial, foram definidos como objetivos do estudo, caraterizar o setor 
farmacêutico exportador português, efetuar uma adequada revisão bibliográfica sobre a in-
ternacionalização, identificando as principais variáveis e determinantes da sua performance, 
criando por fim um quadro de hipóteses passíveis de serem testadas empiricamente num 
estudo futuro. Considera-se que foram cumpridos os objetivos pretendidos, utilizando uma 
metodologia que se baseou numa extensa e pormenorizada revisão da literatura de carater 
científico, estabelecendo desta forma as bases de um futuro modelo conceptual, que per-
mita a obtenção de elementos para utilização futura nos meios académico e empresarial. 
Suportada na diversa informação recolhida, foi igualmente possível verificar a importância 
da internacionalização com particular foco no setor farmacêutico exportador português, 
num contexto de globalização cada vez mais abrangente, sendo igualmente possível confir-
mar o interesse crescente dos investigadores sobre o estudo da internacionalização e as suas 
diferentes estratégias de gestão empresarial.

PALAVRAS CHAVE: Indústria farmacêutica, Estratégias de Internacionalização, Expor-
tações, Performance de exportação. 

Abstrat

The specific context of the pharmaceutical industry is a major challenge for the inter-
nationalization of Portuguese companies, given the small size, structural deficiencies of the 
sector and the low global representativeness of the Portuguese pharmaceutical industry. The 
international pharmaceutical trade balance is strongly negative and unbalanced, denoting 
the lack on some resources, in particular raw materials and innovative medicines, in a strate-
gical sector where the internationalization is critical to the sustainability of the companies. 
With the present research, considering the importance of acquiring better knowledge on 

1   vieira.jm@gmail.com; Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém
2 rui.frade@islasantarem.pt; Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém.
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this sector, the following objectives were set, a characterization of the Portuguese exporting 
pharmaceutical sector, a literature review on internationalization theories and the identifi-
cation of a set of hypotheses to be tested empirically in a future research. Thus, these main 
objectives where reached, using a methodology based on a detailed review of the scientific 
literature, establishing the foundations of a future conceptual model that is expected to be 
used on the academic and business environment. Based on all the information gathered, it 
was possible to confirm the importance of internationalization on the increasingly wide 
scope of globalization, with a special emphasis on the Portuguese exporting pharmaceuti-
cal sector. It is also possible to confirm the growing interest of researchers on the study of 
internationalization and its different business management strategies.

KEYWORDS: Pharmaceutical industry, Internationalization strategies, Exports, Export 
performance.

1. INTRODUÇÃO

A internacionalização de empresas é um dos temas mais estudados na literatura. No entanto 
parece haver ainda campo para investigar e perceber as variáveis e determinantes da performance 
da internacionalização, sobretudo em setores específicos da economia. Trata-se de um tema cen-
tral na investigação económica porque para a maioria das empresas aproveitar as oportunidades da 
globalização pode ser determinante para a sua sustentabilidade. É o caso da indústria farmacêutica 
portuguesa (AICEP, 2018; Apifarma, 2019). Não obstante as suas especificidades (EFPIA, 2018) 
a indústria farmacêutica é constituída cada vez mais por empresas de expressão global. Em 2012 
cerca de 52% do total de vendas do mercado farmacêutico mundial estava concentrado em apenas 
15 empresas, dando assim uma clara expressão à definição de mercado global. É neste contexto 
que se insere a indústria farmacêutica portuguesa. Em 2017 Portugal foi o 31º país exportador 
mundial de produtos farmacêuticos e apenas o 18º de entre os países da União Europeia. As ex-
portações portuguesas de medicamentos tiveram um assinalável crescimento de 48% nos últimos 
quatro anos mas com um saldo da balança comercial de produtos farmacêuticos (exportações-
-importações) fortemente negativo, -1.298 milhões de euros em 2016, confirmando a forte de-
pendência do exterior numa área estratégica. Tendo em conta a reduzida dimensão do mercado 
português, a expansão internacional é um imperativo de sobrevivência. Existem poucos estudos 
que caraterizem o setor farmacêutico e nenhum deles aborda a realidade portuguesa. O presente 
estudo tem assim como objetivo principal, efetuar uma caraterização do setor farmacêutico ex-
portador português e identificar os determinantes que mais influenciam a internacionalização das 
empresas farmacêuticas portuguesas fabricantes e exportadoras de medicamentos. Foi utilizada 
uma metodologia que passou por efetuar um enquadramento económico do mercado farmacêuti-
co internacional e português, seguida de uma revisão teórica e conceptual das diferentes variáveis 
e modelos explicativos da performance internacional. Este estudo é concluído com uma proposta 
de hipóteses a testar em investigação de carácter empírico a desenvolver no futuro.

2. CARACTERIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO SETOR FARMACÊUTICO 
EXPORTADOR PORTUGUÊS

2.1. A Indústria Farmacêutica 

É hoje inequívoco o impacto da indústria farmacêutica no aumento da qualidade de vida, na 
redução da mortalidade e morbilidade da população mundial (Apifarma, 2014). No último sécu-
lo a esperança de vida da população europeia aumentou em cerca de 30 anos, em consequência da 
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melhoria dos cuidados de saúde e dos notáveis avanços na investigação de novos fármacos, hoje 
acessíveis à população em geral, que permitem mitigar as consequências de muitas patologias que 
antes eram responsáveis por elevados índices de mortalidade e morbilidade.

Segundo a EFPIA (2018), a indústria farmacêutica é caracterizada pelo elevado grau de ino-
vação e especialização dos recursos humanos que nela trabalham. O desenvolvimento de um novo 
medicamento pode durar entre 15 a 20 anos e implica com frequência investimentos que podem 
rondar os 2 mil milhões de euros (DiMasi, Grabowski & Hansen, 2016). A taxa de comercializa-
ção efetiva situa-se entre os 8% e os 24% pelo que a indústria farmacêutica foi obrigada a procurar 
novos modelos de sustentabilidade: fusões e aquisições de empresas, subcontratação e concen-
tração da I&D3, deslocação para países com custos mais reduzidos e parcerias com instituições 
universitárias (Gautam & Pan, 2016). A indústria farmacêutica faz a gestão completa do ciclo de 
vida do medicamento, desde a fase de I&D até à comercialização efetiva do medicamento. Na fase 
inicial de investigação, as empresas registam a respetiva patente, por forma a garantir a exclusivida-
de da eventual comercialização e o consequente retorno do investimento efetuado. A patente tem 
a duração de 20 a 25 anos, durante os quais a empresa tem a exclusividade do fabrico e comerciali-
zação do medicamento, podendo assim recuperar o investimento inicial com a investigação. Após 
este período é permitido a outras empresas desenvolver, fabricar e comercializar medicamentos 
genéricos, similares bioequivalentes4 do medicamento que lhes deu origem. O preço de comer-
cialização é substancialmente inferior ao dos medicamentos originais pelo que os genéricos repre-
sentam na realidade uma importante ferramenta de redução de custos nos respetivos sistemas de 
saúde (Apifarma, 2019; Cardoso, 2015).

2.2. Internacionalização do Setor Farmacêutico

O mercado farmacêutico mundial movimenta aproximadamente cerca de 1.000.000 de mi-
lhões de euros (ver Tabela 1), com 67% do consumo mundial de medicamentos muito concen-
trado nos Estados Unidos, Canadá e Europa. O crescimento está a abrandar nas regiões desenvol-
vidas e a crescer nos mercados considerados emergentes, nomeadamente, Brasil, Chile, México e 
Colômbia.

Tabela 1: Mercado Farmacêutico Mundial.

euros  2016 2017 2018
+000.000 Vendas Q.M.% Vendas Q.M.% Ev. % Vendas Q.M.% Ev. %

América Norte 397.010 44% 403.821 42% 2% 418.687 43% 4%

Europa 210.492 23% 218.070 23% 4% 228.213 24% 5%

China 97.442 11% 103.553 11% 6% 106.586 11% 3%

Resto do Mundo 80.325 9% 85.722 9% 7% 92.127 10% 7%

Japão 74.483 8% 69.846 7% -6% 70.149 7% 0%

América Latina 52.514 6% 77.603 8% 48% 47.271 5% -39%

Mundo 912.265 100% 958.615 100% 5% 963.034 100% 0%

Fonte: IQVIA, 2018

Até ao início dos anos 50 a investigação de medicamentos estava concentrada nos Estados 

3 I&D: Investigação e Desenvolvimento
4 Equivalência biológica (absorção, metabolismo, eliminação, eficácia, tolerabilidade, segurança) entre dois medica-

mentos.
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Unidos e, em menor escala, na Suíça. Nos restantes países a indústria farmacêutica era inexistente ou 
incipiente, em consequência da devastação causada pela 2ª Guerra Mundial. A atividade internacio-
nal das empresas americanas resumia-se a exportações e era considerada de importância menor na 
estratégia global. A partir do final dos anos 50 inicia-se uma fase de rápida expansão internacional: 
em 25 anos a percentagem das vendas das empresas americanas nos mercados internacionais passou 
de 12% em 1953 para 43% em 1978. A partir dos anos 60, com o aumento dos encargos com I&D, a 
internacionalização tornou-se uma prioridade como forma de cobrir os elevados custos com a inves-
tigação e desenvolvimento dos mesmos (National Research Council, 1983).

Os primeiros estudos sobre internacionalização explicaram, sobretudo, o investimento estran-
geiro das empresas multinacionais americanas, nos movimentos após a 2ª Grande Guerra Mundial 
(Buckley & Chapman, 1997). Existem poucos estudos que caracterizem especificamente o setor 
farmacêutico, que são também pouco uniformes, com uma elevada dispersão de critérios, objetos, 
metodologias e objetivos, o que levou à seleção de 13 estudos para análise no âmbito deste traba-
lho. Verificámos que os enquadramentos teóricos mais frequentes são o modelo de Uppsala e o 
Paradigma Eclético, com o foco na internacionalização incremental, suportada na utilização dos 
recursos e capacidades internas das empresas. A maioria destes estudos avaliou os modos de entra-
da, motivações e barreiras à internacionalização, em especial as vantagens em I&D, medicamentos 
exclusivos, baixos custos de fabrico e impacto da distância psíquica (Buckley & Chapman, 1997; 
Campins, 2015; Chitour, 2013; Diaz, Lenis & Rizo, 2017; Fina & Rugman, 1996; Javalgi & Wri-
ght, 2003; Kuntluru, Muppani & Khan, 2012; Mowla, Hoque, Mamun & Uddin, 2014; Pereira 
& Gomes, 2017; Wrona & Trapczynski, 2012). Nas pesquisas efetuadas na literatura científica 
não foram identificados estudos que caracterizem ou avaliem a performance da internacionali-
zação em empresas farmacêuticas portuguesas. Considera-se, por isso, a pertinência do presente 
estudo e de uma futura avaliação empírica em consequência do mesmo.

2.3. Mercado Farmacêutico Português

A história da indústria farmacêutica portuguesa inicia-se fundamentalmente no final do sécu-
lo XIX com a fundação da Companhia Portuguesa Higiene, o primeiro investimento industrial 
de relevo no setor em Portugal, que beneficia de dois acontecimentos distintos: a publicação em 
1892 de uma pauta aduaneira protecionista que incentivava a produção nacional em detrimento 
das importações e, mais tarde, durante a 1ª Grande Guerra Mundial, da dificuldade em impor-
tar produtos da Alemanha, à época o principal fornecedor europeu de produtos farmacêuticos. 
Ainda que com algumas debilidades crónicas, nomeadamente carências ao nível de recursos, de 
inovação e da crescente concorrência estrangeira, a indústria farmacêutica nacional registou nos 
anos 60 um crescimento médio de 13,5%, o que à data representava 1% do PIB, com cerca de 12% 
da produção total a destinar-se à exportação (Apifarma, 2014).

A introdução da comparticipação de medicamentos nos anos 60 e a criação do Serviço Na-
cional de Saúde em 1979, proporcionaram um crescimento muito rápido do mercado nacional 
de medicamentos, acelerando o investimento em novas unidades produtivas, em consequência do 
aumento do investimento estrangeiro em Portugal. A adesão à CEE5 nos anos 80 criou um fenó-
meno de sinal contrário, com a deslocalização de unidades produtivas para outros países. Este mo-
vimento foi potenciado pelo elevado número de fusões e aquisições no setor farmacêutico mun-
dial a partir dos anos 90. O desenvolvimento do mercado de medicamentos genéricos no final dos 
anos 90, a par do reduzido know-how em inovação, levou a que a indústria farmacêutica nacional 
se focalizasse fundamentalmente na produção deste tipo de produtos, a maioria dos quais com-
modities6, cujos volumes de vendas elevados nos mercados interno e externo permitiram superar 

5 Comunidade Económica Europeia
6Produtos cuja diferenciação de características e qualidade pelos consumidores é bastante reduzida. A opção de compra 

é normalmente tomada com base no preço mais baixo
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a reduzida inovação e as reduzidas margens. Ao longo deste século, Portugal produziu apenas um 
medicamento de investigação e patente portuguesas, um anti-epiléptico desenvolvido pela em-
presa Bial, lançado em 2009 e que hoje é comercializado em mais de 40 países (Apifarma, 2014).

O mercado farmacêutico português é avaliado em cerca de 3,7 mil milhões de euros (Apifar-
ma, 2019), representando 1,7% do mercado europeu e apenas 0,22% do mercado mundial (AI-
CEP, 2018). A sua reduzida dimensão na cena europeia e mundial traduz-se na necessidade de 
uma estratégia de desenvolvimento que garanta a sustentabilidade das empresas portuguesas a 
médio e longo prazo, que passará inevitavelmente pela expansão internacional.

Tabela 2: Faturação total, empresas e empregados no setor farmacêutico.

 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Faturação  3.635 3.421 3.429 3.570 3.667 3.747
(milhões euros)

Nº Empresas 122 127 131 134 141 149

Nº Empregados 6.098 6.089 6.243 6.302 6.752 7.436

Fontes: Apifarma, 2019; INE, 2019

Segundo a Apifarma (2019), durante o período de assistência financeira a Portugal, de 2011 
a 2015, o mercado nacional de medicamentos perdeu 21% do seu valor, cerca de 900 milhões de 
euros. Tem vindo a recuperar lentamente embora esteja bastante longe dos valores observados an-
tes de 2011. Segundo o INE (2019), em 2017 a indústria farmacêutica portuguesa era composta 
por 149 empresas, que geravam cerca de 7.436 empregos diretos (ver tabela 2). Nos últimos 5 anos 
foram criadas 27 novas empresas e a indústria farmacêutica gerou cerca de 1.338 novos empregos, 
o que atesta a resiliência do setor farmacêutico a uma fortíssima quebra de valor do mercado local 
e a capacidade de sobreviver e de desenvolver a sua atividade numa envolvente claramente desfa-
vorável. De acordo com a IFPIA (2019) o investimento em I&D sofreu uma retração até 2015, 
provavelmente em consequência da contração e ajuste do mercado farmacêutico português, reto-
mando o crescimento a partir de 2016. Portugal é um dos países onde o investimento em inovação 
tem menor expressão, estando bem abaixo da média europeia.

2.4. O Setor Farmacêutico Exportador Português

Nos últimos anos a intensidade exportadora da indústria farmacêutica mais que duplicou 
em relação aos valores anteriores a 2010, sugerindo que as empresas procuraram compensar 
nos mercados externos a perda de volume de negócios no mercado local (ver tabela 3). Da 
mesma forma, a taxa de cobertura das importações pelas exportações no setor farmacêutico 
duplicou nos últimos anos, com este fenómeno a ser significativamente mais evidente no setor 
farmacêutico que nos restantes setores da economia nacional. No entanto a taxa de penetração 
das importações de produtos farmacêuticos no mercado interno foi significativamente mais 
elevada que no resto da economia nacional e agravou-se nos últimos anos, revelando a ele-
vada dependência externa do setor farmacêutico, nomeadamente em produtos inovadores e 
matérias-primas (Pordata, 2019).



168
Tabela 3: Indicadores de performance exportadora da indústria farmacêutica.

 1999-2001 2002-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2013 2014-2016

Intensidade exportadora (a)

País 12,5 12,7 13,9 14,0 17,9 19,5
Farmacêuticas 30,2 32,4 34,4 42,8 62,5 85,7

Taxa de cobertura das importações pelas exportações (b)

País 64,4 69,3 70,3 70,9 87,8 90,3
Farmacêuticas 27,1 22,1 20,9 22,9 31,6 40,6

Taxa de penetração das importações no mercado interno (c)

País 18,1 17,3 18,7 18,7 19,9 21,1
Farmacêuticas 61,5 68,6 71,5 76,5 84,1 93,7

Média anual de cada período, valores em %. (a)- quanta da produção é vendida ao exterior; (b)- 
Que percentagem das compras ao estrangeiro é compensada pelas vendas do país ao estrangeiro; 
(c)- Quanta da oferta é importada do exterior

Fonte: Pordata, 2019

Em 2017 as exportações da indústria farmacêutica portuguesa atingiram cerca de mil milhões 
de euros, para mais de 150 países, representando cerca de 2% do total das exportações portugue-
sas (AICEP, 2018). Apesar do elevado crescimento das exportações dos últimos anos, o saldo da 
balança comercial portuguesa de produtos farmacêuticos (diferença entre exportações e impor-
tações) é fortemente negativo, -1.309 milhões de euros em 2017 (INE, 2019), o que por si só 
justifica todo o investimento para que as empresas portuguesas do setor diversifiquem estraté-
gias comerciais e aumentem a penetração nos mercados externos. A União Europeia é de longe 
o principal parceiro comercial no setor farmacêutico, sendo que no que respeita a mercados de 
exportação fora da União Europeia, destacam-se os Estados Unidos da América e os PALOP7. 
Ainda segundo o INE (2019) e relativamente às importações, 97% do total têm origem em países 
da União europeia e na Suíça.

3. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL DA INTERNACIONALIZAÇÃO

Baseada na já referida revisão bibliográfica de trabalhos científicos de internacionalização das 
empresas farmacêuticas, foi realizada uma recolha de informação sobre as principais variáveis e de-
terminantes da performance da internacionalização. Com esta revisão e enquadramento teórico, 
pretende-se criar os fundamentos e bases para um segundo trabalho, empírico, que assentará na 
recolha e tratamento qualitativo de questionários, obtidos nas empresas farmacêuticas portugue-
sas fabricantes e exportadoras de medicamentos.

3.1. Modelos Explicativos da Internacionalização

Segundo Ribau, Moreira e Raposo (2015), a internacionalização tem sido objeto de extensa 
investigação, em particular nos últimos 60 anos, com o aparecimento de diversas teorias que ex-
plicam o fenómeno sob diferentes vertentes e em função de diversos fatores condicionantes, desde 
a pura visão economicista até à definição de modelos integrativos da realidade da empresa. Nos 

7 País Africano de Língua Oficial Portuguesa
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pontos seguintes, apresenta-se um enquadramento e revisão teóricos dos modelos clássicos que 
pretendem explicar a internacionalização das empresas, e que são referidos e utilizados como base 
conceptual, nos estudos de internacionalização da indústria farmacêutica.

3.1.1. Modelo baseado nos Recursos e Capacidades da Empresa

Em 1959 Penrose definiu a empresa como um conjunto de recursos, humanos e físicos. O seu 
pensamento tem como pilares fundamentais do crescimento e da internacionalização, os recursos 
e as capacidades da empresa. Segundo o mesmo, a principal função da empresa consiste em adqui-
rir recursos para a produção de bens e serviços que criam lucro. Destaca a importância de recursos 
humanos experientes para uma melhor gestão dos recursos da empresa: ativos tangíveis ou intan-
gíveis, físicos, tecnológicos, humanos, entre outros. Para este autor, as vantagens competitivas das 
empresas dependem desses ativos, com este modelo a sugerir não apenas que a empresa dispõe de 
recursos e capacidades heterogéneas, mas que outros benefícios são consequência das vantagens 
competitivas adquiridas devido a recursos únicos ou de elevado valor, e devido ao desenvolvimen-
to de capacidades específicas que permitem à empresa competir com maior rentabilidade (Mor-
gan, Kaleka & Katsikeas, 2004; Penrose, 1959). 

Expandindo o conceito, Barney (1991) estabeleceu o foco na compreensão dos fatores que 
originam vantagens competitivas. Definiu vantagem competitiva quando a empresa implementa 
uma estratégia de valor acrescentado, que não é implementada por nenhuma das empresas concor-
rentes. Segundo Anil, Shoham e Pfajar (2016) a expansão internacional pode ocorrer quando as 
empresas dispõem de recursos suficientemente competitivos que permitem superar os custos adi-
cionais, decorrentes do início de atividade num novo mercado no exterior. O papel dos gestores, 
muitas vezes o recurso-chave no processo de internacionalização, assume destaque ainda maior 
em empresas de menor dimensão, com frequência representadas unicamente pelos seus proprietá-
rios, cujas perceções do mercado externo são fundamentais para o comportamento internacional 
da empresa.

 O nível de recursos disponíveis reduz significativamente o impacto e perceção das barreiras à 
internacionalização (Kahiya, 2018) pelo que empresas com maiores recursos estratégicos optam 
por modos de entrada mais complexos mas que permitam maior controlo da operação internacio-
nal nomeadamente o investimento direto (Andersen, Ahmad & Chan, 2014).

3.1.2. A Internacionalização Incremental. Foco no Modelo de Uppsala

Dos vários modelos de internacionalização assentes na lógica incremental desenvolvidos nas 
décadas de 70 e 80, como por exemplo o trabalho de Cavusgil (1980), o modelo de Uppsala, que 
procurou compreender os processos de internacionalização das empresas suecas, é o mais referen-
ciado na literatura internacional. Os autores distinguiram quatro modos de entrada em mercados 
internacionais, onde os sucessivos estádios correspondem a graus mais elevados de desenvolvi-
mento/envolvimento no processo de internacionalização: sem atividade de exportação regular, 
exportação através de agentes independentes, estabelecimento de subsidiárias externas e estabele-
cimento de unidades externas de produção ( Johanson & Vahlne, 1977). Segundo este modelo, a 
empresa inicia a atividade em mercados com menor distância psíquica e com recurso a modos de 
entrada com risco menor. Este modelo foi revisto pelos autores à luz da nova realidade do mundo 
globalizado dando enfase à importância das redes de contactos nos negócios internacionais, con-
trariando assim a visão neoclássica do mercado. Mais que na distância psíquica, colocam o foco na 
incerteza decorrente da rede de contactos. As variáveis aprendizagem, confiança e oportunidade 
assumem um papel fundamental ( Johanson & Mattsson, 1988).
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3.1.3. Outros Modelos de Internacionalização. Perspetiva futura

Segundo Andersen et al. (2014), o entendimento dos fenómenos que explicam a internacio-
nalização das empresas sofreu uma enorme evolução desde a década de 60. Inicialmente predo-
minaram as abordagens económicas, influenciadas pelo ambiente do pós 2ª Guerra Mundial e 
pelo forte movimento de internacionalização da indústria produtiva americana, por exemplo o 
modelo baseado nos custos de transação (Williamson, 1975). No final da década de 70 surgem 
novas abordagens, de perspetiva comportamental e vários modelos ecléticos, dos quais o mais 
referenciado é o paradigma eclético (Dunning, 2001). Na década de 80 surgem novas perspetivas 
que evidenciam as redes de contactos ( Johanson & Mattsson, 1988). No século XXI surge um 
novo fenómeno em consequência do qual muitas empresas recém-formadas, não obstante a sua 
reduzida dimensão, tempo de existência e limitação de recursos, têm já uma considerável expres-
são internacional, que adquirem com relativa rapidez e sem desenvolverem vantagens competiti-
vas significativas nos mercados locais, o que de certa forma torna obsoletas as teorias clássicas de 
internacionalização e faz emergir a necessidade de um novo modelo que explique este fenómeno 
(McDougall & Oviatt, 2000). Nos nossos dias, emerge a necessidade de uma nova abordagem 
predominantemente holística, integradora dos contributos dos modelos já conhecidos, mas que 
espelhe a realidade quotidiana das empresas (por exemplo Ribau et al., 2015).

3.2. Avaliar a performance da Internacionalização

A compreensão dos fatores determinantes da performance da atividade internacional é consi-
derada fundamental para assegurar a viabilidade a longo prazo das estratégias e das organizações 
(Anil et al., 2016). A literatura científica consagrou a expressão “performance de exportação” à 
avaliação dos resultados das estratégias de internacionalização nas empresas. Mais que uma variá-
vel, trata-se de um indicador-chave da adequada utilização de recursos e capacidades da empresa 
nas atividades de internacionalização. Tem sido objeto de extenso estudo nos últimos anos de 
forma a aumentar a compreensão dos fatores e comportamentos que contribuem para o sucesso 
da internacionalização das empresas (Beleska-Spasova, 2014). Apesar disso, existe ainda alguma 
controvérsia sobre o tema, basicamente relacionada com os determinantes da performance de ex-
portação e a forma como pode ser medida (Garrido, Vieira, Slongo & Larentis 2009). 

Shoham (1998) define performance de exportação como o resultado das atividades de uma 
determinada empresa nos mercados externos. A identificação dos determinantes da performance 
de exportação, no âmbito deste trabalho, baseou-se nas revisões de Zou e Stan (1998) e de Sousa, 
Martínez-Lopez e Coelho (2008), pela abrangência, convergência nos métodos utilizados e con-
clusões alcançadas. Os determinantes podem ser divididos em internos (com base nos recursos 
e capacidades da empresa) ou externos (determinados fundamentalmente por contingências do 
mercado). A lista de determinantes identificados na literatura é bastante extensa. Seguimos um 
estilo de análise parcimonioso, baseado nas opiniões e conclusões dos autores atrás referidos, de 
forma a isolar os determinantes com maior impacto na performance de exportação (ver tabela 4).

A performance pode ser medida através de indicadores económicos (por exemplo resultados de 
vendas, resultados financeiros, margens, quotas de mercado, intensidade de exportação, indicadores 
de vendas, financeiros, entre outros) e não económicos (experiência em determinados mercados, pe-
netração de produtos, perceção de resultados, entre outros). Pode ainda ser medida a um nível mais 
focalizado, por exemplo, a avaliação da estratégia de exportação de um produto para um determina-
do mercado, sobretudo em empresas de grande dimensão (Katsikeas, Leonidou & Morgan, 2000), 
sendo desta forma, mais simples isolar e medir os fatores envolvidos. No entanto, os resultados al-
cançados não podem ser extrapolados para a performance global de exportação da empresa dada 
a escassez de recursos, cuja alocação a uma determinada estratégia, pode ter um impacto negativo 
noutras áreas de negócio, onde a utilização dos mesmos foi preterida (Carneiro, 2007). 
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Tabela 4: determinantes da performance da internacionalização

Fatores Internos Fatores Externos

Estratégia de marketing: Ambiente da indústria /setor:
- Marketing mix - Intensidade tecnológica
- Características do produto - Nível de instabilidade
 - Aspetos regulamentares e legais

Características e competências da empresa: Características do mercado-alvo:
- Dimensão - Atratividade
- Capacidade de I&D - Cultura
- Redes de contactos externos - Barreiras
- Experiência no negócio - Competitividade

Atitudes características e perceções da gestão: Características do mercado doméstico:
- Atitudes e competências - Políticas e instituições de apoio à exportação
- Compromisso com a estratégia de exportação 

Fontes: Zou e Stan, 1998; Sousa et al., 2008

No caso de empresas de menor dimensão Morgan et al. (2004) referem que pode ser difícil 
isolar uma pequena área de negócio ou um produto da atividade total de exportação, pelo que, es-
pecificamente nestas empresas pode ser mais adequado efetuar uma análise à performance global 
da atividade de exportação da empresa. Por outro lado, a avaliação dos determinantes da estratégia 
global da internacionalização de uma empresa, como sejam a cultura organizacional, a estratégia 
de internacionalização global, a estrutura, a estratégia de I&D, entre outras, só pode ser efetuada 
ao nível da empresa (Sousa et al., 2008). Por isso o nível de análise deverá ser escolhido em função 
dos objetivos e da análise pretendidos.

Os indicadores utilizados na análise da performance podem ser objetivos (sobretudo indi-
cadores financeiros) e subjetivos (a captação da perceção dos inquiridos sobre a performance da 
exportação de um produto, de uma unidade de negócio ou de uma empresa). A utilização de 
indicadores subjetivos baseia-se em valores percebidos pelos gestores, mais que em indicadores 
numéricos. A evidência empírica confirmou a sua fiabilidade dado que, muitas vezes os gestores 
suportam as decisões estratégicas em avaliações e perceções subjetivas, mais que em dados numé-
ricos (Garrido et al., 2009). Por outro lado, é muito difícil estabelecer um padrão comum a todas 
as empresas relativamente a indicadores objetivos, nomeadamente financeiros, porque um bom 
resultado financeiro numa empresa pode representar um mau resultado noutra. Por exemplo, as 
diferenças na intensidade de marketing e de I&D e na forma como são contabilizadas, podem pro-
duzir resultados financeiros distintos, impossíveis de comparar entre empresas e, pior, em compa-
rações entre empresas de setores e países distintos. A medição da performance percebida em vez 
da performance per se, permite captar as aspirações da empresa no período em análise. A empresa 
teve sucesso se a performance internacional foi superior à expetativa inicial. Estes indicadores de 
perceção são comparáveis entre empresas (Lages & Lages, 2004).

Diversos autores confirmaram que a utilização de múltiplos indicadores permite uma capta-
ção mais ampla dos conceitos da estratégia de internacionalização e, quando combinados sob a 
forma de escalas, permitem uma recolha de informação mensurável e confiável. No contexto deste 
estudo escolheu-se para utilização futura o modelo de avaliação e a escala EXPERF (Zou, Taylor 
& Osland, 1998) pela sua robustez, multidimensionalidade e aceitação consensual na literatura 
internacional (Shoham, 1998). Tendo como base as capacidades organizacionais e recursos de 
gestão das empresas, esta escala está alicerçada no modelo de internacionalização baseado nos 
recursos e capacidades da empresa, representando a performance de exportação conduzida pe-
los fatores internos, nomeadamente características, competências e estratégia. Segundo Wheeler, 
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Ibeh e Dimitratos (2008), a escala EXPERF combina medições financeiras (vendas, resultados, 
crescimento), com dimensões não-financeiras (perceção de êxito, satisfação e resultados alcança-
dos). Permite estabelecer a ponte entre medições quantitativas e qualitativas da performance de 
exportação, tornando-a adequada para utilização em diferentes contextos. A sua extensa validação 
empírica, por diferentes investigadores, em diversas indústrias e diferentes países, contribuiu de 
forma determinante para a sua credibilização.

3.3. Variáveis e Determinantes da Internacionalização

Leonidou, Katsikeas e Coudounaris (2010) identificaram mais de vinte fatores determinantes 
da performance de exportação, ao compilar 50 anos de estudos nesta área. Seguindo um estilo par-
cimonioso, no âmbito específico deste trabalho, que aborda especificamente a internacionalização 
de empresas farmacêuticas, destacamos apenas os fatores que consideramos de maior impacto, 
tendo em conta os estudos identificados e analisados neste setor.

Um dos fatores mais citados e estudados é a distância psíquica, que pode ser definida como a 
distância entre o mercado de origem e o mercado exterior, em resultado da perceção das diferenças 
culturais, de idioma, políticos, religiosos, nível de educação, desenvolvimento industrial, de ma-
rketing e linguagem de negócios (Evans & Mavondo, 2002). Está fundamentalmente relacionada 
com a perceção dos gestores sobre as barreiras e dificuldades em comunicar e interpretar a infor-
mação com os mercados externos (Sousa & Bradley, 2006). Parece ser, mais que um determinante, 
um moderador de outros fatores nomeadamente das barreiras à internacionalização (cuja perce-
ção aumenta com a distância psíquica) e dos modos de entrada em mercados externos (Sousa & 
Lages, 2011).

Wind, Douglas e Perlmutter (1973) identificaram outro determinante, igualmente relacio-
nado com a perceção dos gestores: a perceção da extensão e profundidade da estratégia global de 
internacionalização. A suposta visão multinacional dos gestores, muitas vezes não passa de atitu-
des conservadoras (etnocêntricas) mascaradas. Francis e Collins-Dodd (2000) demonstraram que 
uma atitude de exportação pró-ativa tem impacto positivo na performance de exportação, sendo 
que uma atitude conservadora tem um impacto negativo.

Na definição das estratégias de internacionalização, as empresas são confrontadas com mo-
tivações e barreiras. Os motivos para a internacionalização podem ser divididos em pró-ativos 
(por exemplo objetivos de crescimento e desenvolvimento, vantagens tecnológicas, economias de 
escala) e reativos (resultantes de pressões concorrenciais, perda de rendibilidade no mercado de 
origem, encomendas recebidas e não planeadas), dependendo se a empresa inicia a internacionali-
zação devido a uma estratégia de desenvolvimento ou se reage a uma determinada conjuntura do 
mercado (Hollensen, 2011). 

Kahiya (2018) define as barreiras ao processo de internacionalização como os obstáculos de 
atitude, estruturais, operacionais, legais ou outros, que limitam ou impedem as empresas de ini-
ciar, desenvolver ou manter a atividade internacional. Segundo Silva, Franco e Magrinho, (2016), 
as barreiras condicionam mais as empresas de pequena dimensão, devido a uma maior debilidade 
ao nível dos recursos disponíveis. A possibilidade de uma empresa se internacionalizar está assim 
significativamente relacionada com a sua capacidade para superar a perceção das barreiras à inter-
nacionalização e consequentes riscos (Wąsowska, 2016).

Outra das variáveis importantes a estudar, decorrentes da revisão bibliográfica efetuada, é a 
escolha do modo de entrada no mercado de destino, que representa uma das decisões estratégi-
cas mais importantes num processo de internacionalização, em particular para as empresas de 
dimensão e recursos reduzidos (Li, He & Sousa, 2016). Os diferentes modos de entrada podem 
ser divididos em três grupos, em função do nível de investimento da empresa: sem investimento 
(exportação, contratos de licenciamento, franchising), com ou sem investimento (alianças estra-
tégicas) e com investimento direto (joint-ventures, aquisições e estabelecimento de subsidiárias). 
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O nível de controlo sobre o modo de entrada, mas também o grau de risco para a empresa, são 
proporcionais ao nível de investimento (Root, 1994; Hollensen, 2011).

Por último uma referência à dimensão das empresas, porque empresas de pequena dimensão 
carecem muitas vezes dos recursos críticos para desenvolver vantagens competitivas nomeada-
mente ao nível da inovação, capacidade de produção e competências de gestão (Barney, Wright 
& Ketchen, 2001). Nestas, a estratégia de internacionalização é muitas vezes condicionada por 
uma distância psíquica, cultural e geográfica reduzidas, como forma de reduzir a perceção das 
barreiras e simplificar os processos de decisão. Por isso optam por iniciar a internacionalização em 
mercados mais próximos da sua realidade que conhecem melhor, onde os riscos percecionados são 
substancialmente mais reduzidos (Hollensen, 2011).

3.4. Formulação de Hipóteses

Com base no enquadramento do setor farmacêutico exportador português e nas conclusões 
da revisão teórica e conceptual das diferentes teorias e fatores da internacionalização, foi alcança-
do um dos objetivos do presente trabalho, que passava pela formulação de hipóteses de investiga-
ção, a serem testadas no âmbito de uma futura investigação de carater eminentemente empírico, 
que passamos a descrever:

H1: A intensidade de I&D é determinante do desenvolvimento de vantagens competiti-
vas na internacionalização.

H2: A maior orientação dos gestores para a internacionalização tem um impacto positivo 
na performance de exportação.

H3: A perceção de barreiras à internacionalização tem um impacto negativo na perfor-
mance de exportação.

H4: A performance de exportação é maior em empresas com mais vantagens competitivas 
na internacionalização.

H5: A performance de exportação é superior em empresas que assumem modos de entra-
da com maior investimento de capital.

H6: A maior perceção da distância psíquica entre Portugal e os mercados de exportação 
condiciona a opção por modos de exportação com maior risco global para a empresa.

H7: A perceção de distância psíquica é maior em empresas cuja orientação estratégica é 
predominantemente focada no mercado local.

H8: As vantagens competitivas da indústria farmacêutica portuguesa são predominante-
mente os custos baixos e significativamente menos com base em produtos e/ou pro-
cessos produtivos inovadores.

4. CONCLUSÕES

Este trabalho teve como objetivos a caracterização e enquadramento do setor farmacêutico ex-
portador português, a revisão teórica dos diferentes modelos de internacionalização, a identifica-
ção das principais variáveis e determinantes da performance da internacionalização das empresas 
e a criação de um quadro de hipóteses obtidas com base na consolidação de toda esta informação. 
Consideram-se cumpridos os objetivos iniciais, através da utilização de uma metodologia que se 
baseou numa extensa revisão da literatura de carater científico, que permitiu estabelecer as bases 
de um futuro modelo conceptual, passível de ser testado empiricamente, e que suporte a obtenção 
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de elementos para utilização futura nos meios académico e empresarial.

Este estudo confirmou igualmente a importância da internacionalização como garante da sus-
tentabilidade das economias, em particular do setor farmacêutico exportador português, sendo 
igualmente possível confirmar o interesse crescente dos investigadores sobre o estudo da interna-
cionalização e das diferentes estratégias de gestão empresarial, na ótica internacional.

Com os resultados obtidos neste estudo, pretende-se realizar um segundo trabalho, de carater 
empírico, com a aplicação de questionários a um universo composto pelas empresas farmacêuticas 
portuguesas, fabricantes e exportadoras de medicamentos, na sua forma acabada ou na forma de 
princípios ativos, identificadas com recurso às bases de dados de empresas da Iberinform8 e da 
PharmaPortugal9. Com este segundo estudo pretende-se construir um modelo de comportamen-
to do setor farmacêutico exportador português, que apoie as empresas do setor numa superior 
otimização dos seus recursos e capacidades e uma melhoria na performance dos seus esforços de 
internacionalização.
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WHAT DO WE KNOW ABOUT NON-
PROFIT ORGANISATION COLLABORATIVE 

RELATIONSHIPS?

O QUE SABEMOS SOBRE OS RELACIONAMENTOS 
COLABORATIVOS DAS ORGANIZAÇÕES SEM FINS 

LUCRATIVOS?

José Ribeiro1; Vítor Braga2; Marisa R. Ferreira3

Resumo

Este artigo analisa a literatura científica sobre relações de colaboração, através de uma 
análise bibliométrica, com uma incidência particular em organizações sem fins lucrativos 
(NPOs). O desenvolvimento de parcerias bem-sucedidas entre o setor comercial e as or-
ganizações sem fins lucrativos é vital para a organização e para a empresa. No entanto, esse 
sucesso depende do potencial de ambas as partes compartilharem valores e objetivos seme-
lhantes e / ou congruentes, contribuindo para a confiança e o comprometimento. A litera-
tura ainda é incipiente nas relações de colaboração entre organizações sem fins lucrativos e 
organizações empresariais, portanto esse tópico apresenta importantes oportunidades de 
pesquisa. O objetivo deste artigo é promover uma análise bibliométrica sobre este tópico, 
a fim de descrever o estado da arte nas relações de colaboração em que uma das partes é 
uma NPO. Os resultados mostram que as relações entre organizações sem fins lucrativos e, 
principalmente, parcerias intersetoriais se tornaram uma tendência nos últimos anos e que 
as colaborações entre setores foram amplamente adotadas como mecanismo de trabalho.

PALAVRAS CHAVE: colaboração, parceria, aliança, organização sem fins lucrativos, ter-
ceiro setor

Abstrat

This paper analyses the literature on collaborative relationships, through a bibliome-
tric analysis, with a particular incidence on non-profit organizations (NPOs). The develo-
pment of successful partnerships between the business sector and NPOs is vital for both 
the organization and the company. However, this success depends on the potential of both 
parties to share similar and / or congruent values and goals, contributing to trust and com-
mitment. The literature still incipient on collaborative relationships between NPOs and 
business organizations, so this topic presents important research opportunities. The objec-
tive of this paper is to promote a bibliometric analysis on this topic, in order to describe the 
state of the art on collaborative relationships in which one of the parts is a NPO. The results 
show that relations between NPOs and especially intersectoral partnerships have become 
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a trend in recent years and that collaborations between sectors have been widely adopted 
as a working mechanism.

KEYWORDS: collaboration, partnership, alliance, non-profit, third sector

1. INTRODUCTION

Over the last 25 years, collaborative relationships have become increasingly prominent in the 
various sectors of all economies, resulting in an evolutionary change in the management of insti-
tutions since the 1980s. Although these relationships have operated collaboratively for centuries, 
literature has only recently looked at its study.

One type of collaborative engagement is partnership between business, government, and civil 
society - the three major sectors. In these sectoral partnerships, socially oriented, NPOs address 
a number of varied challenges, such as economic development, education, health care, poverty 
alleviation and environmental sustainability (Austin & Seitanidi, 2012). 

A common argument is that these relationships between governments, firms and NPOs are blur-
ring the boundaries between sectors, as the boundaries cannot be clearly drawn, as each is intercon-
nected with others (Prakash, 2011). Cross-sectoral overlap can occur when an organization in a sector 
adopts or captures a role or function traditionally associated with another sector, such as when govern-
ments outsource social welfare functions to NPOs or companies (Selsky & Parker, 2005).

The type of cross-sectional social partnership (Selsky & Parker, 2005) has become widely 
adopted by all sectors as working mechanisms to address complex social issues that extend beyond 
organizational boundaries (Casais & Santos, 2019; Moshtari, 2016; Seitanidi, 2008).

The growth in collaborative relationships between NPOs and other sectors has been increa-
sing as mentioned previously, some of the reasons for this may be due to the following factors: pri-
vatization and loss of public confidence have that have weakened governments at all levels, forcing 
them to engage more with companies and with civil society or NPOs to provide public goods 
and services. At the same time, companies need to respond to the needs of their customers that 
require more citizenship behaviours (Chang, Seetoo, Yu, & Cheng, 2016; Selsky & Parker, 2005).

This paper aims to analyse collaborative relationships with a particular focus on non-profit 
organizations. These collaborations have reached dimensions of great relevance for NPOs as they 
are essential to ensure the achievement of the mission and its long-term survival. There is a wi-
despread interest in recent years, since it has been a subject studied and debated in the literature, 
at the same time publications have increased exponentially in the last years, although few analyse 
this paradigm with the business sector. Therefore, this bibliometric analysis focuses, essentially, on 
the collaborative relationships where, at least, one of the parts is a NPO.

2. COLLABORATIVE RELATIONSHIP CONCEPTS AND THEORIES

The theoretical discussion that follows is about conceptual aspects and main characteristics 
of collaborations. In the following section, concepts are presented and collaborative relationships 
are framed in the context of NPOs and private companies.

First of all, it will be important to point out that the literature studied uses a variety of terms 
to describe “joint work between organizations”, from collaborations, partnerships, cooperation 
and strategic alliances (Wymer & Samu, 2008). Generally, there is no clear distinction between 
these concepts in the literature, but it can be suggested that they differ in terms of the degree of 
cooperation (Polonsky, Lefroy, Garma, & Chia, 2011). According to Seitanidi, Koufopoulos, & 
Palmer (2010), we can distinguish these concepts as follows: collaboration occurs in processes 
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that the parties work together to achieve a common goal; in the case of partnerships, which are 
also a process of working together, we must include risk and shared reward.

Some authors (Dickinson & Barker, 2007; Polonsky et al., 2011) argue that partnerships be-
tween organizations in different sectors of the economy are often referred as intersectoral partner-
ships, being that some authors argue that these are clearly different from partnerships that occur 
within the same sector. However, other authors (Rondinelli & London, 2003) claim that such 
cross-sectoral partnerships are no different from commercially-based partnerships. In both cases, 
partners work collaboratively to achieve a set of goals, and provide valuable organizational resources.

There are four types of partnerships between sectors: 1 - Partnerships between governmental and 
business organizations; 2- NPOs and government; 3 - NPOs and business; 4- Tripartite partnerships, 
i.e. the 3 sectors work collaboratively on a social issue (Seitanidi, Koufopoulos, & Palmer, 2011).

Deepening the collaborative relationships between businesses and NPOs, they can experien-
ce different degrees of development depending on the extent to which relational standards gui-
de interaction between partners. Consequently, these alliances can be distinguished in terms of 
commitment and value creation (Austin & Seitanidi, 2012): philanthropic (a charitable transfer 
of monetary or in-kind resources from a corporate donor to a beneficiary NPO); transactional 
(partners exchange more valuable resources through particular activities, e.g. sponsorships, cause-
-related marketing, or personnel engagements); integrative (partners’ missions, strategies, values, 
personnel, and activities experience organizational integration, resulting in co-creation of value); 
and transformational partnerships (partners involve in joint problem solving, decision making, 
management, learning, and conjoined benefits creation). 

Developing cooperative relationships with stakeholders, including alliances with other orga-
nizations, is critical to NPOs, to ensure long-term mission achievement and survival (Álvarez-
-gonzález, García-rodríguez, Rey-garcía, & Sanzo-perez, 2017; Wellens & Jegers, 2014), and the-
re is a significant amount of literature that studies alliances involving non-profit organizations 
(Dickinson & Barker, 2007; Polonsky et al., 2011; Seitanidi & Ryan, 2007).

Developing successful partnerships between the business sector and NPOs is vital to both 
NPO and businesses (Ferreira, Carvalho, & Teixeira, 2017) being that the proliferation of NPOs, 
combined with the difficulties of the economy, is forcing NPOs not only to compete for tradi-
tional sources but also to develop new resources to ensure long-term survival and scale up their 
operations in order to face the increasing social demand (Álvarez-gonzález et al., 2017; Laurett 
& Ferreira, 2018). 

In the business perspective, interest increased considering the growing importance of the con-
cept of corporate social responsibility (CSR) (Dupire & M’Zali, 2018; Halme & Laurila, 2009). 
The central principle of CSR is to implicitly or explicitly achieve organizational impacts that can 
lead to social change through policies and programs (Cobourn & Frawley, 2017; Licandro, Saba-
th, & Yapor, 2011; Scandelius & Cohen, 2016).

Despite the growth in the number of collaborative relationships, there are several factors that 
make the development and sustainability of collaborations between sectors a very complex process 
(Anheier, Krlev, & Mildenberger, 2019; Jang, Feiock, & Saitgalina, 2016). These factors includes 
organizational diversity, cultures and mentalities associated with each social sector (Dahan, Doh, 
Oetzel, & Yaziji, 2010). Therefore, despite their widely accepted potential, a large proportion of 
these partnerships are unsuccessful. A trend that also occurs in alliances between companies of 
the same sector (Barroso-Méndez, Galera-Casquet, Seitanidi, & Valero-Amaro, 2016).

3. METHODOLOGY

The method used in this paper is a bibliometric analysis, a technique that evaluates relevant 
publications on a topic. Some authors (Ellegaard & Wallin, 2015) mention that bibliometric 
analysis can be understood as a method that aggregates laws and statistical principles whose fo-
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cus is mapping scientific productivity. Based on the bibliometric method, some steps were es-
tablished. Firstly, we chose the Web of Science database, secondly, we defined the selection of 
papers, using the following combinations of keywords: TS= (collaboration? SAME no*profit); 
TS= (partnership? SAME no*profit); TS= (alliance? SAME no*profit); TS= (c*operation AND 
no*profit), in order to cover all papers that relates the same concepts of collaboration or similar 
use in the literature (alliances, cooperation, partnership) and non-profit organizations. No tem-
poral filters, language filters or area filters were used. We obtained a total of 511 articles, covering 
the period from 1999 to 2018.

Using the function of co-occurrences of terms, which searches both in the title and in the 
summary of papers, the term relationship diagram, shown below, was constructed, and we can 
identify three different clusters. The formation of these clusters occurred automatically, but after 
the minimum number of occurrences of the terms was selected (20 minimum occurrences), in 
order to simplify the understanding of the results. It should be noted that a file provided by the 
software was used where we eliminated some words that commonly appear in papers, and has 
no direct connection with the topic. The networks were highlighted by different colours, being 
chosen randomly by the software and do not maintain any relation of importance, used only for 
clusters signalling.

4. BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF COLLABORATIONS WITH NPOS

To understand the relationship between the mentioned concepts, this paper is based on bi-
bliometric analysis techniques, using the VosViewer tool. The procedure consisted in the analysis 
of papers referring to collaborations in NPOs.

From the analysis of co-occurrences of terms, we can perceive three clusters, which are analy-
sed below. The red cluster includes terms that allow us to characterize the collaborative rela-
tionship in terms of its intrinsic characteristics. In the green cluster there is a predominance of 
organizational characteristics and organizational aspects. The blue cluster relates concepts that 
allow characterizing the formality or motivation of relationships.

Figure 1: Map of co-occurrences of terms, developed from Webscience base data with the use of VosViewer 
software
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Red cluster- Collaborative attributes that favor the success of a partnership are called “rela-

tional factors,” such as shared values, opportunistic behavior, trust, commitment and relationship 
learning, among others. The presence of these factors determines the quality of the relationship, 
the productive and effective differentiation, and therefore are indicators of the success of the par-
tnership (Barroso-Méndez et al., 2016). 

Recently, literature on social partnerships has presented factors that determine the potential 
for social change within the relationship of partnerships (Seitanidi, 2008) and suggested that for 
a partnership to increase its potential for social change, partners are required to embrace their res-
ponsibilities adaptively so that it is possible to move away from their predefined limiting roles and 
thus transcend beyond a single dimension of responsibility to provide solutions to problems that 
require change (Seitanidi et al., 2011). The crucial role of trust in partnership success is highli-
ghted in the study of partnerships between NPOs and companies, it is noted that relationships 
are often described as the essence of collaboration. Trust is closely associated to the commitment, 
that involves stakeholders compromise and this sharing of values among organizations thus con-
tributes to trust and commitment, effectively improving relational effects (Méndez et al. 2018). 
Paradoxically, both are the lubricant and the glue, that is, they facilitate collaborative work and 
maintain collaboration together (Bryson, Crosby, & Stone, 2006).

Most researchers agree that affective commitment, that is, the type of commitment based on an 
affective predisposition to maintain the relationship, is fundamental because people from different 
organizations develop emotional bonds with the partners, often as a result of the identification with 
each other’s values. This is the most influential factor for the maintenance of mutually beneficial 
relationships (Álvarez-gonzález et al., 2017; Berger, Cunningham, & Drumwright, 2004).

In the specific context of collaborations between NPOs and businesses, Bennett, Mousley, & 
Ali-Choudhury (2008) identify the factors that encourage and / or obstruct the effective trans-
fer of knowledge between organizations; among them the credibility of the source (the extent 
to which it is perceived as a specialist, respectable and trustworthy), so if an NPO relies and 
becomes emotionally involved with a company, it will be predisposed to adopt business tools 
(Álvarez-gonzález et al., 2017). Previous studies focus on the analysis of value creation processes 
and micro processes involved in partnerships, highlighting the importance of collaborative rela-
tionship during the formation and implementation of partnership in improving value creation 
and partnership success (Barroso-Méndez et al., 2016).

Green cluster – The way in which activities, services and support are divided, organized and 
coordinated, may provoke significant impacts. Thus, the importance and attention that has been 
given to the organizational structure is verified, since this is the authoritative set of responsibility, 
authority, communication and decisions of organizations, being that this is the fundamental ele-
ment to keep the focus on the objectives ( Jang et al., 2016). In a more general level, the impacts 
fluctuate from improving the social need identified to changed structural roles for each sector, 
meaning that the impacts may help others outside collaborating organizations (Austin & Seitani-
di, 2012). The partnership building stage is a key determinant for the success of the partnership, 
it includes the processes where partners establish the initial conditions or problems to be addres-
sed. Different authors have emphasized some relational factors that can improve the formation 
stage and consequently the success of the partnership. Some authors (Austin & Seitanidi, 2012; 
Barroso-Méndez et al., 2016) suggest that values shared between partners and expressed through 
the initial articulation of a problem can facilitate communication between partners, conflict reso-
lution and generate mutual trust.

Likewise, other authors (Barroso-Méndez et al., 2016) point out that opportunistic beha-
vior is a “relational factor” in the formation stage, and it is important to be taken into account 
in order to have success in the partnerships, because opportunistic actions can negatively affect 
relations between companies and NPOs. In fact, high levels of opportunism are often associated 
with alliances between companies. Therefore, this factor may cause the end of the partnership. 
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Building shared values can be explained as the degree to which partners have shared beliefs, 

behaviors, goals, and shared, appropriate or inappropriate, right or wrong work. In this sense, shared 
values are norms that guide the adequacy of the actions that are performed (García Cruz & Arenas 
Gaitán, 2006). When partners realize that the other party has chosen the appropriate actions, they 
are willing to increase their level of trust and commitment (Barroso-Méndez et al., 2016).

Blue cluster – the last cluster to be analyzed relates two significant concepts, formality and 
motivations inherent to the relationships. Being the rule of conduct generally accepted or agreed 
in social relations, when there is high motivation among members, the organizational climate 
translates into relationships of satisfaction, interest and cooperation (Maximiano, 2000).

In figure 2 we present a co-citations map, that is, authors whose works are typically referenced 
together within the articles of the area, thus denoting proximity between the themes addressed by 
them. In order to extract greater meaning from the results, the minimum number of references to 
articles was established as 25. This tool allowed the division of data into two clusters.

Figure 2: Map of co-author citations, developed from data base Webscience with the use of VosViewer sof-
tware 

Papers found in green cluster, generally, assess the effectiveness of NPOs’ collaborative rela-
tionships through the relationship between the implementation of these partnerships and the im-
pact created, or results achieved. Measuring these results and realizing how significant and lasting 
changes have been produced in the target. Red cluster has the vision based and focused on the 
criteria of effectiveness in collaborative relationships, focusing its attention on the analysis of the 
extent to which the results are being achieved, as well as on the optimization of the application 
of resources, and this last part leads us to the meaning of efficiency. Summarising, in this cluster 
papers study possible threats, resource dependency, institutional perspectives, analysing networks 
to strengthen partnerships, and question the next directions.

The study of the relationships among NPOs and, especially, intersectoral partnerships has 
become a significant trend in recent years (Selsky & Parker, 2005). Collaborations between sec-
tors have been widely adopted by them as a working mechanism( Jamali & Keshishian, 2009) and 
it is possible to verify this through the proliferation of relevant information during the investi-
gation. The study of collaborations that occur in NPOs has increase exponentially. Looking at 
graphic 1, between 1999 and 2014, we can see a peak of publications with about 35 papers. After 
this period, the interest for the topic gained expressiveness, reaching 62 articles published in the 
following years.
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Graphic 1: Items published by year  Graphic 2: Citations by year

5. CONCLUSIONS

This paper proposes to study the collaborative relationships of the NPOs, first from a theo-
retical point of view, the definitions and characteristics were deepened. It has been found that 
collaborative relationships can have many forms and natures that can be distinct in commitment 
and value creation, being vital to NPOs as well as to their partners. The quality of the relationship 
is highly connected with the benefits identified by the partners, as well as by the nature of these 
benefits, i.e. the generic interpretation of the power and stability of a relationship.

Next, an analysis of scientific papers was carried out based on a research in the Web of Science 
database. The papers were analysed and later a map of co-occurrences of terms and a map of co-
-citations was created using the VosViewer software. Analysing the results, it was possible to verify 
through the formed clusters that shared values, opportunistic behaviour, trust, commitment and 
relationship learning leads to the success of a partnership. On the other hand, the construction 
of shared values are norms that guide the adequacy of the actions that are performed. And when 
partners realize that the other party has chosen the appropriate actions, they are willing to increa-
se their level of trust and commitment.

Finally, it has become clear that the study of relations between NPOs and especially intersec-
toral partnerships has become a significant trend in recent years, since the collaborations between 
sectors have been widely adopted as a working mechanism. Although, is critical to mention that 
the partners choice is absolutely essential to this scenario, and has future research, we suggest 
consider the need for an adequate adjustment among companies and NPOs, in order to work on 
potential long-term relationship.
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IGUALDADE DE GÉNERO NO TRABALHO – UM 
ESTUDO NO CONCELHO DE OLEIROS

GENDER EQUALITY AT WORK - A STUDY IN THE 
MUNICIPALITY OF OLEIROS

Liliana Batista Rodrigues1, Ana Pinto2, Sara Nunes3

Resumo

O desenvolvimento da igualdade entre homens e mulheres é reconhecido internacio-
nalmente, no âmbito dos Direitos Humanos, e a nível nacional no âmbito da Constituição 
da República e das políticas e práticas de diferentes organismos e empresas. No entanto e 
apesar de ter existido progresso no sentido da igualdade de género, as mulheres continuam 
a depreender que existe falta de reconhecimento e consciência social do seu trabalho. Esta 
noção tende a agravar-se ou a sentir-se de forma mais profunda numa região do interior do 
país onde a segregação de género e profissional ainda segue uma mentalidade tradicional.

Assim, esta investigação tem como principal objetivo investigar o sentido de igualdade 
de género no trabalho, no concelho de Oleiros.

Seguiu-se uma metodologia quantitativa e foram recolhidos dados referentes a 154 
trabalhadores do concelho de Oleiros, provenientes de diferentes empresas e profissões. A 
análise estatística desses dados foi realizada com recurso ao SPSS, versão nº 23.

Foram obtidos resultados favoráveis no que toca à igualdade de género no concelho. 
Apesar de o estudo demonstrar que as empresas não atribuem verbas para medidas ou ações 
no âmbito da igualdade entre homens e mulheres e que a maioria dos cargos de liderança são 
ocupados por homens, este estudo também demonstrou aspetos positivos como o facto de 
as empresas assegurarem na sua política salarial o princípio de “salário igual, para trabalho 
igual ou de valor igual”.

Pese embora as limitações do estudo, as evidências sugerem-nos que é necessário as em-
presas adotarem medidas que promovam a igualdade de género no sentido de melhorarem 
o desempenho organizacional.

PALAVRAS-CHAVE: Género; igualdade de género; trabalho; igualdade salarial.

Abstrat

The development of equality between men and women is recognized internationally, 
within the framework of Human Rights, and at national level within the Constitution of 
the Republic and the policies and practices of different bodies and companies. However, 
while there has been progress towards gender equality, women continue to perceive that 
there is a lack of recognition and social awareness of their work. This perception tends to 
worsen or to feel deeper in a region of the interior of the country where gender and profes-
sional segregation still follows a traditional mentality.

1  rodrigues.b.liliana@gmail.com; Instituto Politécnico de Castelo Branco
2  anapinto@ipcb.pt; Instituto Politécnico de Castelo Branco
3 sara@ipcb.pt; Instituto Politécnico de Castelo Branco
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In this sense, this research main objective is to investigate the perception of gender 

equality at work in the municipality of Oleiros. 
A quantitative methodology was followed and data were collected on 154 workers 

from the municipality of Oleiros, from different companies and professions, and the statis-
tical analysis of these data was done using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), 
version no. 23.

Favorable results were achieved with regard to gender equality in the municipality. 
Although the study shows that companies do not allocate money for gender equality mea-
sures or actions, and that most leadership positions are held by men, this study has also 
demonstrated positive aspects such as the fact that companies ensure in their wage policy 
the principle of “equal pay for equal work or work of equal value”.

However, as evidence of the study, evidence suggests that it is necessary, as adoptive 
enterprises, to promote gender equality in order to improve organizational performance.

KEYWORDS: Gender; gender equality; work; equal pay.

1. INTRODUÇÃO

A desigualdade de género é uma constante na vida familiar e profissional dos homens e das 
mulheres. Apesar de ao longo dos tempos se verificar que estas diferenças se vêm desvanecendo 
continuamos a assistir a uma segregação no que concerne às profissões e aos papéis que homens e 
mulheres desempenham. Em muitas sociedades o homem continua a ser o principal sustento da 
família. Desempenha papéis de destaque no trabalho e frequentemente, assume cargos de lideran-
ça. Quanto às mulheres estas desempenham cargos de menor importância no trabalho e na família 
assumem um papel de destaque como cuidadoras.

A igualdade entre homens e mulheres e a não discriminação constituem princípios funda-
mentais da Constituição da República Portuguesa e do Tratado que institui a União Europeia, 
Tratado de Lisboa. A desigualdade entre homens e mulheres constitui uma violação dos direitos 
fundamentais e impõe um pesado custo à economia na medida em que se desaproveitam talentos 
em função do género. A igualdade entre homens e mulheres não é apenas um objetivo em si mes-
mo: é também uma condição prévia para o cumprimento de metas globais da União Europeia em 
matéria de crescimento, emprego e coesão social. A participação de todos no mercado do trabalho 
proporciona garantias de independência económica, prestando um contributo substancial para o 
desenvolvimento económico e para a sustentabilidade dos sistemas de proteção social.

Na nossa sociedade a igualdade de género tem vindo a assumir um papel importante e é vista, 
cada vez mais, como devendo fazer parte integrante de qualquer política pública e privada. Daí 
que o conceito de “igualdade de género” deva ser interpretado como um conjunto de políticas pú-
blicas, no sentido de implementar e promover a igualdade e terminar com as desigualdades entre 
sexos, em todas as esferas da vida em sociedade.

Assim, esta investigação visou estudar a perceção que os trabalhadores do concelho de Oleiros 
têm relativamente à igualdade de género, particularmente no trabalho.

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO

No estudo da igualdade de género, é fundamental distinguir, alguns conceitos fundamentais, 
tais como os conceitos de sexo e de género, que embora sejam muitas vezes usados como sinóni-
mos, estes possuem significados bastante diferentes.

De um modo geral, os sociólogos utilizam o termo sexo para se referirem às diferenças anató-
micas e fisiológicas que definem o corpo masculino e o corpo feminino. Em contrapartida, por 
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género entendem-se as diferenças psicológicas, sociais e culturais entre indivíduos do sexo mascu-
lino e do sexo feminino. O género está associado a noções socialmente construídas de masculini-
dade e feminilidade, não é necessariamente um produto direto do sexo biológico de um indivíduo. 
A distinção entre sexo e género é fundamental, pois muitas diferenças entre homens e mulheres 
não são de origem biológica (Giddens, 2008; Pinto, 2000).

Outro conceito importante nesta área é o de igualdade de género, também designada por 
igualdade entre mulheres e homens, que significa a igual visibilidade, poder e participação de ho-
mens e mulheres em todas as esferas da vida pública e privada (CITE 2008).

A Comissão para a Igualdade e Direitos das Mulheres, diz que a igualdade de género é o opos-
to da desigualdade de género e não da diferença de género. Ou seja, a desigualdade de género não 
está relacionada com as diferenças associadas ao sexo biológico, mas com as diferenças decorrentes 
da forma como a sociedade vê e trata cada um dos sexos (CIDM, 1999).

Como inúmeras feministas suspeitam e vários estudos confirmam, as barreiras formais e infor-
mais às posições de chefia são ainda mais elevadas para as mulheres (Brockmann, 2016) e a percen-
tagem de indivíduos em cargos de gestão de alto nível é substancialmente maior para os homens 
(Trzcinski & Holst, 2012). Esta discriminação pode ser explicada pelos preconceitos contra as 
mulheres e pela natureza visível da característica “sexo”. De facto, vários autores constataram que, 
a desigualdade de oportunidades de promoção entre os homens e as mulheres é um dos exemplos 
discriminatórios frequentes no contexto de trabalho (Cavazotte et al., 2010; Jones, 2014).

As mulheres encontram-se desde sempre integradas numa sociedade essencialmente domi-
nada pelos homens. Nas civilizações antigas os homens assumem o papel de patriarcas, o que faz 
com que tomem a maioria das decisões relacionadas com a sua família. As mulheres pelo contrário 
desempenham um papel mais secundário, pelo que, ainda hoje, são associadas às responsabilida-
des familiares e domésticas. No entanto, na atualidade as mulheres assumem apesar de uma forma 
lenta e gradual, cargos de maior importância, tanto na sociedade, como no mercado de trabalho. 
Apesar disso, ainda se observa que existem desigualdades na sociedade e particularmente, no mer-
cado de trabalho, sendo que os homens continuam a dominar os cargos de maior importância das 
organizações (Relatório de diversidade de género, 2017).

Especificamente, no caso das mulheres, Ambad, Rimin e Harbi (2017) constataram que, as 
recompensas organizacionais, como as promoções a cargos superiores, são o fator com maior in-
fluência no seu compromisso organizacional, sendo que, quanto melhor este sistema de recom-
pensas for, maior será o compromisso organizacional do sexo feminino. Neste sentido, quando um 
individuo alcança o que deseja, manifesta uma sensação de bem-estar (por exemplo, sentimentos 
positivos de satisfação), que se revela importante para a saúde mental (Sinha, 2017).

A própria perceção que homens e mulheres têm sobre as questões de igualdade de género no 
trabalho é diferente conforme podemos comprovar no estudo realizado pela Hays Portugal. Este 
estudo revela que 70% dos homens afirmam existir iguais oportunidades para homens e mulheres, 
mas apenas 44% das mulheres concorda. 

Por sua vez, o relatório “Igualdade de Género no Mundo do Trabalho: Ambição no Femini-
no”, que teve por objetivo identificar a perceção dos géneros quanto a oportunidades de carreira, 
revela que 88% dos profissionais inquiridos ambicionam na sua carreira profissional alcançar uma 
posição de liderança. Quando questionados, 50% dos homens afirmam querer atingir o cargo 
de managing director/CEO, enquanto apenas 34% das mulheres ambicionam esta posição de 
liderança. Uma das possíveis justificações para esta diferença de ambições pode dever-se ao facto 
de atualmente 83% dos portugueses afirmarem que a pessoa mais sénior na empresa com a qual 
colaboram é um homem.

«Apesar de se sentir uma predominância masculina nas empresas, esta não deve ter qualquer 
impacto naquilo que são as tendências de recrutamento – o género não deve influenciar a ambição 
de carreira, a promoção ou o salário», afirma Paula Baptista, managing director da Hays Portugal. 
Acrescenta que «em posições de direção, ainda se sente uma maior presença masculina, havendo 
uma ausência de referências para as mulheres que ambicionam cargos de direção. Sabendo isto, 
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as organizações devem caminhar para um equilíbrio entre géneros, promovendo a ambição das 
mulheres a estes cargos» (Relatório de diversidade de género 2017: 16).

As conclusões do Relatório da Diversidade e Género (2017) apontam que, 60% dos profissio-
nais inquiridos afirmam não terem um plano de desenvolvimento da sua carreira, o que pode estar 
intrinsecamente ligado à sua ambição e motivação dentro da organização. “O plano de carreira 
pode ser uma ferramenta e um método para a organização conhecer as ambições dos seus pro-
fissionais e para apoiá-los no seu desenvolvimento individual, aumentando assim a sua retenção” 
(Relatório de diversidade de género 2017: 7).

Segundo o relatório da Hays Portugal, apenas 40% das mulheres inquiridas afirmam existir 
igualdade de oportunidades enquanto que quase dois terços (69%) dos homens inquiridos parti-
lham desta opinião. No total dos inquiridos, apenas 50% afirma existir igualdade de oportunida-
des entre géneros o que mostra ainda uma clara divisão de opiniões sobre este assunto.

O combate à desigualdade de género, deverá ser cada vez mais implementado pelas empresas 
bem como as consequentes boas práticas de igualdade de género. A implementação nas empresas 
de medidas que visam a igualdade entre mulheres e homens e a conciliação entre a vida profissio-
nal, familiar e pessoal, decorrentes de uma política formalizada nesta temática, pode consubstan-
ciar-se em fatores positivos para as empresas, nomeadamente os apresentados na figura 1 a seguir, 
(CITE 2008).

Figura 1 – Fatores decorrentes da implementação de medidas que visam a igualdade de género 
Fonte: CITE 2008, página 23

A aplicação deste tipo de medidas é benéfica para as empresas a longo prazo, a igualdade entre 
mulheres e homens no quadro da responsabilidade social contribui, numa perspetiva de longo 
prazo, para uma maior rentabilidade reforçando o desempenho económico e social da empresa 
(CITE, 2008). Nesse sentido, a CITE na sua página de internet (http://cite.gov.pt), descreve 
um conjunto de boas práticas de gestão de recursos humanos, para a promoção da igualdade de 
género, as quais são apresentadas a seguir:
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• Adoção de medidas de discriminação positiva em favor do sexo sub-representado no 

recrutamento e seleção;
• Promoção de forma sistemática de contratação de homens e mulheres para áreas onde 

estejam sub-representados/as;
• Promoção de uma representação mais equilibrada de homens e mulheres nas diversas 

categorias profissionais, principalmente nas de quadro de chefia, formalizando uma 
política que a enquadre;

• Tratamento de forma sistemática de toda a informação relativa aos recursos humanos 
da entidade desagregada por sexo; 

• Implementação de Planos de Ação para a Igualdade;
• Utilização de linguagem e imagens inclusivas em todos os processos de comunicação 

interna e externa da entidade;
• Promoção de ações de formação interna e de ações de sensibilização em igualdade de 

género que abranjam o maior número de trabalhadores/as dos diferentes níveis e cate-
gorias profissionais da entidade, inclusive para os cargos dirigentes; 

• Sensibilização de raparigas estudantes para enveredarem áreas das tecnologias e enge-
nharias onde estão sub-representadas; 

• Incluir nos mecanismos de avaliação de satisfação (clima social e organizacional) aos/
às trabalhadores/as questões em matéria de Igualdade de Género e de Conciliação; 

• Adoção de medidas específicas que favoreçam a reintegração na vida ativa de trabalha-
dores/as que tenham interrompido a sua carreira por motivos familiares; 

• Adoção de normas que assegurem o respeito pela dignidade de homens e de mulheres 
no local de trabalho e que os/as protejam em caso de comportamentos indesejados, 
manifestados sob a forma verbal, física, de índole sexual ou outra, criando igualmente 
medidas reparadoras;

• Adoção de medidas que reduzam na organização as disparidades salariais entre mulhe-
res e homens.

Socialmente, a igualdade de género tem vindo a merecer a maior das atenções ao nível das 
políticas públicas. No que diz respeito às políticas públicas existentes no sentido de promover a 
igualdade de género nomeadamente no acesso ao emprego, podemos salientar as seguintes medi-
das. Existe a medida “contrato-emprego” de apoio à contratação gerida pelo IEFP que promove 
a igualdade de género no mercado de trabalho, na medida em que atribui apoio à contratação de 
pessoas do sexo sub-representado em determinada profissão (profissão em que não se verifique 
uma representatividade de 33,3% em relação a um dos sexos). Estes apoios podem ser majorados 
em 30% do valor atribuído, caso se verifique essa contratação do sexo sub-representado.

Por outro lado existem programas operacionais do Portugal 2020, que apresentam igualmente 
majorações aquando da verificação da contratação de pessoas do sexo sub-representado em deter-
minada profissão, uma vez que é necessário dar continuidade à integração da dimensão da igual-
dade de género em todas as medidas de relançamento do emprego e de promoção da inclusão 
social, designadamente atendendo à situação diferenciada de mulheres e de homens no mercado 
de trabalho e à existência de grupos particularmente vulneráveis (trabalhadores e trabalhadoras 
responsáveis por famílias monoparentais, desempregados e desempregadas de muito longa dura-
ção, desempregados e desempregadas desencorajados e imigrantes). 

São exemplos deste propósito as medidas Estímulo 2012 e 2013, que promovem a qualificação 
profissional e a contratação de mulheres com baixas qualificações, de trabalhadores e trabalhadoras 
responsáveis por famílias monoparentais e de trabalhadores e trabalhadoras pertencentes ao sexo 
sub-representado em setores de atividade que empregam uma maioria de pessoas do mesmo sexo.

A autoridade para as condições de trabalho (ACT), possui também um programa de ação 
nacional. Teve início em setembro de 2016 e tem como objetivo enquadrar e dinamizar de uma 
forma sistemática  e coerente, um conjunto de ações e medidas alicerçadas numa abordagem 
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integrada, desenvolvidas em três eixos: sensibilização e informação, ações dirigidas a diferentes 
públicos-alvo/opinião pública, campanha publicitária e divulgação junto de públicos específicos, 
monofolhas, cartaz, linhas telefónicas da ACT e da CITE, perguntas frequentes. A educação, 
divulgação em escolas do ensino básico e secundário, com linguagem apelativa e em sessões de 
esclarecimento integradas em ações de segurança e saúde no trabalho e por fim a ação inspetiva.

Em suma e como menciona Simmer (2013) a discriminação no mercado de trabalho não é 
apenas uma matéria de interesse académico, mas envolve também conceitos de justiça social, de 
qualidade de vida e têm implicações na capacidade real e potencial de um país em competir no 
mercado global. Aliás, como refere Carvalho (2016) a feminização e a terciarização do emprego 
deram origem a uma profunda recomposição socioprofissional do mercado de trabalho português. 

3. METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste estudo é de tipo quantitativa, este é o tipo de pesquisa mais 
utilizada e são técnicas precisas e que podem ser úteis para decisões mais concretas e acertadas. O 
método quantitativo carateriza-se por ser de fácil aplicação, comparação e sistematização dos da-
dos e foi escolhido pois este é o mais indicado para se analisar aquilo que pode ser mensurado em 
números, avaliado ou analisado e proceder ao estudo e análise das relações entre variáveis (Dalfovo 
et al, 2008).

Neste tipo de metodologia, os meios de recolha de informação são estruturados, e entre eles 
está o tipo que foi utilizado neste trabalho, que é o questionário. A escolha do questionário como 
método de recolha de dados, tem várias vantagens tais como: economiza tempo, atinge maior 
número de pessoas simultaneamente e obtém respostas mais rápidas e exatas.

Neste caso, as ferramentas estatísticas têm de ser aplicadas com rigor para que exista confiabili-
dade nos resultados. Assim sendo, após recolher as respostas necessárias, foi necessário analisá-las 
estatisticamente para a validação dos resultados. 

Depois do questionário elaborado, chegou a altura de proceder à recolha dos dados, que foi 
realizada com a distribuição dos questionários a trabalhadores do concelho de Oleiros de diversos 
setores de atividade. Após a recolha de dados estar terminada, procedeu-se à criação de um fichei-
ro de dados para a elaboração das respetivas análises estatísticas com recurso ao programa SPSS 
Statistics, versão nº 23.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quanto ao tema das boas práticas de igualdade de género aplicadas nas empresas do concelho 
de Oleiros, e os resultados obtidos são os apresentados no gráfico 1, a seguir apresentado. 

Em relação às boas práticas de igualdade de género os inquiridos consideraram que as empresas 
onde trabalham têm presente o princípio da igualdade e não discriminação em função do sexo, relati-
vamente às nomeações para cargos de chefia e também na atribuição de horas de formação certificada. 

Para o género feminino os itens mais valorizados pelos inquiridos, ou seja em que mais in-
quiridos concordaram com as afirmações foram os itens “a sua organização, quando nomeia um 
colaborador para um cargo de chefia, tem presente o princípio da igualdade e não discriminação 
em função do sexo”, “os anúncios de oferta de emprego não contêm elementos indiretamente dis-
criminatórios em função do sexo” e “a sua organização possui normas que garantam o respeito pela 
dignidade de homens e mulheres no local de trabalho”.

Apesar de se sentir uma predominância masculina nas empresas, esta não deve ter qualquer 
impacto naquilo que são as tendências de recrutamento, ou seja o género não deve influenciar a 
ambição de carreira, a promoção ou o próprio salário dos colaboradores (Relatório de diversidade 
de género, 2017).
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Gráfico 1 – Intervalos de confiança para os valores médios dos itens relativos às boas práticas de igualdade 
de género

Legenda:
I - Para a sua organização a igualdade entre homens e mulheres é considerada uma prioridade para o desen-

volvimento organizacional. 
 I - Nos últimos cinco anos, a sua organização afetou verbas para medidas e ações no âmbito da igualdade 

entre homens e mulheres. 
 I - Na sua organização existe um plano de ação para a igualdade entre homens e mulheres. 
 I - Os critérios e procedimentos de recrutamento e seleção de recursos humanos têm presente o princípio da 

igualdade e não discriminação em função do sexo. 
 I - Os anúncios de oferta de emprego não contêm elementos indiretamente discriminatórios em função do sexo. 
I - A sua organização, ao elaborar um plano de formação, tem presente o princípio da igualdade, no que res-

peita às oportunidades de qualificação, de progressão na carreira e no acesso a cargos de chefia. 
I - A sua organização possibilita a interrupção na carreira, para estudos ou formação. 
 I - A sua organização assegura igual acesso ao número mínimo de horas de formação certificada
I - A sua organização, quando nomeia um colaborador para um cargo de chefia, tem presente o princípio da 

igualdade e não discriminação em função do sexo. 
 I - As competências dos colaboradores (habilitações escolares, formação profissional, competências adqui-

ridas pela via formal e informal) são reconhecidas, pela organização, de modo igual nos processos de 
promoção e progressão na carreira. 

 I - Na sua organização a avaliação de desempenho é feita com base em critérios objetivos, comuns a homens 
e mulheres. 

 I - A sua organização possui normas que garantam o respeito pela dignidade de homens e mulheres no local 
de trabalho. 



194
 I - Existe na sua organização procedimentos formais para apresentação de queixa em caso de situações de 

discriminação em função do sexo. 
 I - A sua organização divulga, em local apropriado, informação relativa aos direitos e deveres dos colabora-

dores, em matéria de igualdade e não discriminação. 
 I - A sua organização concede horários de trabalho flexíveis com vista à conciliação entre a vida profissional, 

familiar e pessoal. 

Já para o género masculino, os itens que mais se destacaram pelo facto de os inquiridos con-
cordarem com as afirmações foram “os anúncios de oferta de emprego não contêm elementos in-
diretamente discriminatórios em função do sexo”, “os critérios e procedimentos de recrutamento 
e seleção de recursos humanos têm presente o princípio da igualdade e não discriminação em fun-
ção do sexo” e “a sua organização assegura igual acesso ao número mínimo de horas de formação 
certificada”. 

Por outro lado, ambos os géneros discordaram do facto de nos últimos cinco anos as empresas 
onde trabalham terem destinado verbas para medidas e para ações no âmbito da igualdade entre 
homens e mulheres. Este resultado, deve-se muito provavelmente ao facto de a amostra em estudo 
representar empresas mais pequenas, de menores recursos e de menor número de trabalhadores, 
como demonstra a revisão da literatura, na qual pudemos observar que a maioria das empresas do 
concelho apenas emprega menos de nove empregados, facto pelo qual, muitas vezes não existe 
possibilidade de imputar quantias para esse tipo de ações. Por outro lado, nestas empresas existe 
uma gestão informal dos recursos humanos o que, mesmo não existindo programas formais de 
boas práticas de género, não significa que não haja atenção e preocupação com esta temática.

Em suma, foram obtidos resultados positivos, no que toca à não discriminação de géneros no 
trabalho, apesar de as empresas não afetarem verbas para medidas e ações no sentido dessa não 
discriminação.

Uma outra questão analisada neste estudo, foi a igualdade de género direcionada para o traba-
lho tendo sempre em consideração as respostas dadas por ambos os sexos. 

De seguida o gráfico 2 mostra os principais resultados obtidos relativamente à perceção de 
igualdade de género no trabalho, tendo como referência o concelho de Oleiros. 

Gráfico 2 - Intervalos de confiança para os valores médios dos itens relativos à igualdade de género no tra-
balho
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No que diz respeito à igualdade de género no trabalho, ambos os géneros concordaram com o 

facto de ser mais difícil para as mulheres do que para os homens conciliar a vida profissional com 
a vida familiar, sendo que foi mesmo o item que mais se destacou por obter médias mais elevadas. 
Este aspeto, demonstra que ambos os sexos perpetuam a tradicional divisão do trabalho domés-
tico. Por um lado os homens ainda seguem uma mentalidade mais antiga e conservadora de que 
certas tarefas pertencem apenas às mulheres e por outro lado, as mulheres seguem também uma 
mentalidade de que lhes cabe a elas próprias realizar essas tarefas. 

O impacto das experiências familiares no trabalho reflete-se sobretudo ao nível da conjugali-
dade e da parentalidade. Nesta área a investigação afirma que tanto o casamento como a materni-
dade colocam constrangimentos significativos ao desenvolvimento da carreira principalmente das 
mulheres (Hull & Nelson, 2000; Singly, 1987).

Através dos estudos realizados acerca da divisão do trabalho familiar, foi possível concluir que, 
por um lado as mulheres realizam, por comparação com os homens, mais do dobro do trabalho 
doméstico e familiar e por outro lado que as mulheres realizam tarefas qualitativamente diferentes 
das dos homens e estão em desvantagem relativamente à natureza do trabalho doméstico que rea-
lizam. Ou seja, muito do tempo das mulheres é gasto nas tarefas domésticas, tarefas essas bastante 
rotineiras e de menos interesse (Bianchi, 2000; Hochschild & Machung, 1989).

Segundo a CITE (2003), é necessário que ocorra uma mudança de atitudes e práticas, de 
modo a haver uma efetiva partilha de responsabilidades e tarefas entre os membros do casal. A 
amostra do nosso estudo, indica que 39,6% dos inquiridos são pessoas casadas, enquanto que 
55,2% são pessoas solteiras e apenas 5,2% são pessoas divorciadas. Os resultados obtidos de que 
para as mulheres é mais difícil conseguirem conciliar a vida profissional com a vida familiar, foram 
certamente obtidos pelas experiências pessoais dos inquiridos casados e também pela perceção 
que têm os inquiridos solteiros, acerca das divisões do trabalho entre os membros do casal.  

Por outro lado, ambos os géneros não concordam com o item “as mulheres são geralmente 
discriminadas no trabalho”. Segundo a Comissão Europeia (2011), as mulheres têm vindo ao lon-
go do tempo a assumir um papel mais importante no mercado de trabalho, embora seja possível 
assistir-se ainda a um clima de discriminação. Este aspeto foi analisado em relação à amostra estu-
dada, uma vez que foi verificada a não discriminação em função do sexo nas empresas existentes. 
Os resultados demonstram que as mulheres conseguem cargos que exigem maiores qualificações, 
por exemplo o cargo de técnico superior, apresenta uma taxa de 15,5% nas mulheres, ao contrário 
dos homens que apresenta uma taxa inferior de 9,4%.  

De salientar ainda que o item “os homens exercem a maioria dos cargos de liderança”, foi consi-
derado pelos inquiridos como sendo verdadeiro nas empresas onde trabalham, ou seja, concorda-
ram com a afirmação. Assim sendo e apesar de não se verificar discriminação perante as mulheres, 
são os homens que ocupam a maioria dos cargos de chefia nas empresas, tendo em conta a opinião 
dos inquiridos, que afirmam que este item é verdadeiro. No tipo de empresas existentes no con-
celho em estudo, observa-se que existe segregação de género, uma vez que estas têm muitas vezes 
profissões que habitualmente são desempenhadas por homens, como é o caso por exemplo das 
serrações de madeira, que empregam sobretudo homens. 

Tal como analisado anteriormente, as mulheres encontram-se desde sempre integradas numa 
sociedade essencialmente dominada pelos homens. No entanto, e de acordo com a opinião de 
Rudman e Glick (2001), algumas características próprias das mulheres, podem funcionar como 
forma de as conseguir posicionar num ambiente mais competitivo. Apesar de diversos estudos 
afirmarem que as características das mulheres podem contribuir para um aumento da sua produ-
tividade, os cargos mais elevados nas empresas estão ainda na sua maioria, ocupados por homens.

O item que para o género feminino obteve respostas mais discrepantes, tendo apresentado um 
desvio padrão mais elevado, foi o item “os homens estão mais bem qualificados do que as mulheres 
para exercerem cargos de liderança”. Ou seja, há mulheres que reconhecem que de facto os homens 
têm mais qualificações do que as mulheres, mas por outro lado, outras não estão de acordo com 
esta afirmação, portanto foram obtidas respostas muito dispersas neste item.
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Assim sendo, podemos concluir que ainda se verifica uma maior presença dos homens nos 

cargos de liderança das empresas do concelho de Oleiros. No entanto, e apesar disso, segundo os 
inquiridos não se verifica discriminação para com as mulheres no trabalho.

5. CONCLUSÕES

Em geral podemos concluir que foram alcançados resultados favoráveis no que diz respeito à 
igualdade de género no trabalho que, tendo como referência o concelho de Oleiros. O facto de ser 
um concelho do interior do país, também se demonstrou desafiante a sua investigação, embora tam-
bém tenha causado algumas limitações quanto ao número de inquiridos para a realização do estudo. 

Tendo sempre presente a revisão da literatura, esta investigação tinha como principal propósi-
to investigar em que ponto se encontra a igualdade de género no trabalho no concelho de Oleiros.

Em termos de metodologia usada no presente estudo, esta foi de natureza quantitativa. O mé-
todo de recolha de dados que foi utilizado foi o questionário, este foi disponibilizado tanto através 
do Google formulários, como também foi distribuído em papel, de modo a conseguir chegar ao 
maior número de trabalhadores do concelho de Oleiros.   

Resumidamente podemos concluir que as empresas existentes no concelho de Oleiros exer-
cem boas práticas de igualdade de género sendo que, por exemplo, quando as empresas fazem a 
nomeação de um colaborador para um cargo de chefia, têm presente o princípio da igualdade e 
não discriminação em função do sexo, apesar de se verificar que a maioria desses cargos ainda são 
ocupados por homens. Tal como analisado anteriormente, apesar de se observar uma predomi-
nância masculina nas empresas, sobretudo, nos cargos de chefia, esta não deve ter qualquer impac-
to naquilo que são as tendências de recrutamento, isto é, o género não deve influenciar a ambição 
de carreira, a promoção ou o salário (Relatório de diversidade de género, 2017). Esta não discri-
minação está por exemplo patente nos anúncios de oferta de emprego que não contêm elementos 
indiretamente discriminatórios em função do sexo, além disso as organizações possuem normas 
que garantem o respeito pela dignidade de homens e mulheres no local de trabalho. Apesar disso 
a maior parte das empresas do concelho não afetam verbas, nem realizam outro tipo de medidas 
e ações formais para promoverem a igualdade entre homens e mulheres no trabalho, poderão 
eventualmente, fazê-lo do modo informal.

Foi possível concluir ainda que é mais difícil para as mulheres do que para os homens conciliar 
a vida profissional com a vida familiar, e que a maioria dos cargos de liderança são ocupados pelos 
homens. A dificuldade de conciliação da vida profissional com a vida familiar, para as mulheres, 
também foi ao encontro com o analisado na revisão da literatura anteriormente. Segundo a CITE 
(2003), é necessário a mudança de atitudes e práticas, de modo a haver uma efetiva partilha de 
responsabilidades e tarefas entre os membros do casal.

Apesar destas limitações, acreditamos que o estudo possa ter contribuído para se ter uma me-
lhor perspetiva sobre o concelho de Oleiros e outros concelhos do interior do país, relativamente 
a esta questão da igualdade de género no trabalho.

Este assunto da igualdade de género no trabalho, continua a ser um tema muito atual e debati-
do em diversos estudos académicos, que tal como este estudo, têm também como finalidade fazer 
uma reflexão sobre as desigualdades existentes entre homens e mulheres no mercado de trabalho e 
na vida em particular. É fundamental contribuir para mudar mentalidades e promover ações con-
cretas para que no futuro a igualdade entre géneros possa ser uma realidade e para que as empresas 
façam uma gestão dos seus colaboradores de forma mais equilibrada.
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RESEARCH IN MANAGEMENT ACCOUNTING: 
EPISTEMOLOGICAL, ONTOLOGICAL AND 

METHODOLOGICAL DIMENSIONS

A PESQUISA EM CONTABILIDADE DE GESTÃO: AS 
DIMENSÕES EPISTEMOLÓGICAS, ONTOLÓGICAS E 

METODOLÓGICAS

Margarida Rodrigues1; Rui Silva2

Resumo

Em qualquer processo de pesquisa, existe uma sequência holística que abrange vários 
constructos, começando com a generalização e terminando com a particularização, descri-
tos neste artigo. Em outras palavras, a pesquisa tem o seu inicio com  a visão geral do pes-
quisador sobre o mundo - ontologia - seguida pela perspetiva do conhecimento - epistemo-
logia - e, posteriormente, define a abordagem geral da pesquisa - metodologia - métodos de 
pesquisa - quantitativa e / ou qualitativo - e, finalmente, técnicas de pesquisa - entrevistas, 
questionários, análise documental. Nesse contexto, este artigo aborda as dimensões / pers-
petivas metodológicas / epistemológicas que a pesquisa em gestão envolve (epistemologia 
regional). Em particular, serão referidos os paradigmas da pesquisa em contabilidade (epis-
temologia interna) que refletem pilares teóricos e metodológicos cruciais para a produção 
de conhecimento científico, desde as dimensões tradicionais até as mais recentes. Com base 
nos aspetos epistemológicos, nos vários ramos da epistemologia e nos paradigmas ineren-
tes, este artigo aborda os seguintes tópicos: paradigmas de pesquisa em contabilidade, nova 
visão paradigmática da pesquisa em contabilidade, paradigma interpretativo e a sua aborda-
gem pela conceção da teoria institucional, dimensão ontológica assumida pelo pesquisador 
e sua relação com as dimensões epistemológicas e metodológicas e método de pesquisa - 
estudo de caso. Os resultados mostram que o paradigma interpretativo começa a ser cada 
vez mais utilizado na área da contabilidade, dada a sua flexibilidade para estudar fenómenos 
contextuais, como por exemplo, o processo de controlo de gestão, particularmente nas mul-
tinacionais, onde as pessoas são o construto central do mesmo, vulgo expatriados. Evidente 
que a fraca validade externa deste método, deve ser colmatada com a triangulação de outras 
informações disponíveis sobre o caso em estudo e, ainda, com os construtos da nova teoria 
institucional. Esta teoria defende que as práticas adotadas pelas organizações eram por estas 
assimiladas como resultado de um processo cultural e não só como um meio formal para 
melhorar a sua eficiência (Leite, 2015). Por outro lado, tem como premissa o uso de estru-
turas e processos que são legitimados e padronizados, bem como, fazem parte de um todo 
integrado e aborda o sistema de controlo de gestão como um conjunto de práticas de gestão 
e não apenas como um modo de controlo per si e estuda as relações organizacionais entre as 
partes envolvidas. Ainda são tecidas outras implicações para a teoria e para a prática, bem 
como, sugeridas pistas futuras de investigação.

PALAVRAS CHAVE: Epistemologia, Paradigmas, contabilidade, paradigma interpretativo

1  mro@ipcb.pt;  Instituto Politécnico de Castelo Branco; CEFAGE-UBI.
2 ruisilva@utad.pt; Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, CETRAD.
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Abstrat

In any research process, there is a holistic sequence that spans several constructs, star-
ting with generalization and ending with particularization, described in this article. In other 
words, the research begins with the researcher’s overview of the world - ontology - followed 
by the knowledge perspective - epistemology - and then defines the general approach to 
research - methodology - research methods - quantitative and / or qualitative - and finally 
research techniques - interviews, questionnaires, document analysis. In this context, this ar-
ticle addresses the methodological / epistemological dimensions / perspectives that mana-
gement research involves (regional epistemology). In particular, we will refer to accounting 
research paradigms (internal epistemology) that reflect crucial theoretical and methodo-
logical pillars for the production of scientific knowledge, from the traditional to the most 
recent dimensions. Based on the epistemological aspects, the various branches of episte-
mology and the inherent paradigms, this article addresses the following topics: accounting 
research paradigms, new paradigmatic view of accounting research, interpretative paradigm 
and its approach to institutional theory design, dimension assumed by the researcher and 
its relationship with the epistemological and methodological dimensions and research me-
thod - case study. The results show that the interpretative paradigm is increasingly used in 
accounting, given its flexibility to study contextual phenomena, such as the management 
control process, particularly in multinationals, where people are the central construct. of 
the same, expatriates. It is evident that the weak external validity of this method must be 
addressed by the triangulation of other available information about the case under study 
and also by the constructs of the new institutional theory. This theory argues that the prac-
tices adopted by organizations were assimilated by them as a result of a cultural process and 
not only as a formal means to improve their efficiency (Leite, 2015). On the other hand, it 
is premised on the use of structures and processes that are legitimized and standardized, as 
well as part of an integrated whole and addresses the management control system as a set of 
management practices and not just as a way of control per se and studies the organizational 
relationships between the parties involved. Other implications for theory and practice are 
still woven, as well as future avenues of research suggested.

KEYWORDS: Epistemology, Paradigms, accounting, interpretative paradigm

1. PARADIGMS OF RESEARCH IN MANAGEMENT ACCOUNTING

In general, research is an intellectual / cognitive method of constant discovery for the un-
derstanding of the phenomena that surround us (Ryan, Scapens, & Theobold, 2002). The choice 
of a scientific research paradigm is related to what is studied, to the formulations of research 
questions, to the research methods used and, finally, to the way the results are interpreted (Lukka, 
2010). That is, the theory of knowledge (epistemology) comes from the nature of the pheno-
menon to be investigated (ontology) and the research procedures that are used (methodology), 
which may include different methods of collecting and treating the evidence (Leite, 2015). Cor-
roborating this argument, Theophilos and Iudícibus (2009) Evidenced that epistemology plays a 
preponderant role in questioning and criticizing the foundations and scientific principles that are 
established in the various sciences.

This criticism / contestation / questioning fits in with the epistemological one of Bachelard 
(1996) that considers that the formation of the scientific spirit is a process that implies time, cons-
tant reformulations and even resignations. This means that one must renounce pre-conceived 
and already existing values (attributes), since they cause inertia and stagnation, that is, they are 
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epistemological obstacles (Bachelard, 1996). However, there is another epistemological aspect of 
Popper (1975), also important, which is the false dichotomy. For this author, scientific knowledge 
is approaching reality as it becomes rational; This rationalization occurs when a scientific method 
is used that legitimizes / validates the results obtained by the criterion of falsity. This assump-
tion means that it can never be observed without interpretation and that all propositions are 
theoretical (Popper, 1975), that is, the systematic inductive method is rejected and all inferences 
withdrawn from it, since the scientificity of a proposition is not Defined by its verification, but by 
the tests that corroborate this proposition - criterion of falsifiability - (Costa & Martins, 2016).

Therefore, it has been argued that any investigation is a process to discover something new 
intellectually, that allows to reach the understanding of the phenomena that surround us (Ryan et 
al., 2002). Thus, it is important to recall the origins and meaning of epistemology.

Blanché (1975) advocated that epistemology arises, above all, to look at science from the 
point of view of results rather than processes, in which this concept is surrounded by some ne-
bulosity, by the difficulty in delimiting boundaries between epistemology and The theory of 
knowledge, because there is an area of interception between these two, a zone of contact. For this 
author, epistemology is contained in the theory of knowledge, in which there is a discourse, a 
rational reflection on science, so it is extremely difficult to define boundaries between both.

On the other hand, the concept of paradigm arose with Kuhn’s (2000) scientific revolution 
structure, which argued that in order to exist progress there must be rupture, that is, it criticizes 
scientific rationality. For this author, science is not a philosophical tradition, nor something with 
critical rationalism (testability, falsifiability, falsifiability) as argued by Popper (1975), who con-
cluded that theory precedes experience and that certainty is a subjective criterion.

This means that scientific development is a discontinuous process, which takes place through 
abrupt breaks in the visualization of the world, which, at a later stage, go through a consensus, 
consolidation, and improvement of new theories that displace the older ones (Kuhn, 2000). In 
this sense, the process of competition between paradigms arises, which are incommensurable with 
each other and are not comparable to each other, that is, paradigms succeed each other so that the 
anomalies / errors that arise are progressively solved - the paradigm Is replaced by another with 
new solutions - argued the same author.

Other authors consider that the scientific research paradigm is related to what is being stu-
died, the typology of the research questions that are defined, the research methods used and the 
type of content analysis defined (interpretation of results) (Lukka, 2010). Another definition, he 
argues, is that the paradigm is a concept that designates how a social phenomenon is interpreted 
in the case of the social sciences (Kakkuri-Knuuttila, Lukka, & Kuorikoski, 2008). That is to say, 
in the language of Kuhn (2000), first it is necessary to determine the significant facts, according 
to which it is necessary to harmonize these facts with the theory and, thirdly, it is necessary to 
proceed with the articulation with the theory / paradigm.

It is also argued that epistemology arises as a result of the nature of the phenomenon to be 
investigated (ontology), of the research procedures used (methodology), and also of the methods 
defined for the collection of data and the analysis of empirical evidence Quivy & Campenhoudt, 
2005, Ryan et al., 2002). However, the level of objectivity of phenomena is always a relevant 
issue, although no research can be entirely objective (Hopper & Powell, 1985). However, the 
choice of a research methodology should always be guided by ontological and epistemological 
factors, human nature and methodology (determinism / voluntarism), the same authors argued. 
In addition, these authors mentioned that all these elements are distinct but related to each other, 
that is, they have common characteristics and are not exhaustive per se. In this sense, two different 
conceptual dimensions were created: subjectivism and objectivism. Subjectivism has implicit an 
interpretive epistemology, in which a reality is the effect of individual consciousness, free will and 
methodology is related to the emphasis given to social reality (Hopper & Powell, 1985; Ryan et 
al., 2002). Already in objectivism, knowledge is originated by the observation of a concrete reality 
and human actions are the result of the environment and the methodology follows the deducti-
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ve method, the same authors argued. Although there are three distinct conceptual dimensions, 
which are summarized in the taxonomy defined by Hopper and Powell (1985), only two of these 
dimensions, the positivist and the interpretative, will be focused.

It should be noted, however, that the methodology of science is an extension of a new epis-
temological approach that aims to study the general method of scientific investigation and the 
methods and techniques of a particular science (Salmerón, 1980). This assumption led to the fact 
that management accounting is a social science, and it is opportune and pertinent to apply episte-
mology to accounting scientific production as a way of contributing to epistemological literature 
and, simultaneously, to improve the understanding of the intrinsic characteristics of accounting 
as a science (Ikuno & Niyama, 2015).

Thus, the paradigms of research in management accounting are related to the way in which 
the scientific knowledge obtained for a given phenomenon is interpreted. Thus, in this section we 
will address two of these paradigms - positivist research and interpretative research -.

Before discussing these two types of research, we must mention Carnap and the logical posi-
tivism evidenced in the work of Pasquinelli (1983). Carnap, influenced by Frege and Russel, wan-
ted to find truths, so he introduced the concept of logical positivism / logical empiricism, creating 
a criterion of demarcation based on the logical analysis of language. This means that according to 
Carnap for a proposition to have meaning, it has to be well constructed at the level of grammati-
cal syntax and at the level of semantics, that is, it must have meaning as a reference, it must point 
to a factual reality, it must be propositions Empirical, scientific. Also for this author, just one of 
the elements of the sentence has no meaning, so that it has no semantic reference and becomes a 
pseudo-proposition. This means that in empirical / scientific propositions, their value of truth or 
falsity depends on a verification process. This process of verification aimed at the absolute truth, 
however, Carnap realizing this weakness (analysis of particular cases to conclude, inductively, for 
a universal truth), distinguished this process in strong and weak verification.

Thus, this process of verification or experimentation through the logical analysis of language, 
allows to introduce the positivist and inductive investigation in management accounting, which 
is described next.

Positivist research represents the most classical and predominant line of management accoun-
ting research (Modell, Jacobs, & Wiesel, 2007). Its theoretical premises were constructed from 
neoclassical economic theory and organizational theory (Wickramasinghe & Alawattage, 2007). 
This way of investigating society objectively, viewing individual behavior as deterministic, re-
sorts to positivist methodology to develop research (Chua, 1986, Hopper & Powell, 1985, Ryan 
et al., 2002) And emphasizes quantitative data and the generalization of results (Chua, 1986, 
Ryan et al., 2002). Therefore, researchers adopting this type of research assume that management 
accounting functions independently and disconnected from human consciousness and organi-
zational imperatives. For these researchers, management accounting practices are based on the 
requirement that there are linear cause and effect relationships and that organizational practi-
ces are universal and independent of the surrounding context, that is, they function in a similar 
way anywhere in the world (Simões And Rodrigues, 2012). According to Simões and Rodrigues 
(2012), the role of management accounting is to ensure that all organizational processes are exe-
cuted in accordance with what is planned and thus ensure that resources are used effectively in 
dynamic and competitive contexts.

This means that positivist research emphasizes the relations between things, which stems from 
the fact that positivism does not concern the causes of phenomena, but rather how to produce the 
relations between the facts, studying them without interest in their practical consequences, That 
is, the purpose of the investigator is to portray reality, not to judge it (Theophilus and Ludicibus, 
2001). On the other hand, in the last years, some works of interpretative research have appeared, 
which, according to Silva and Silva (2013), tries to understand the social nature of the accounting 
practices. Its purpose is not to generalize or predict future events on the basis of present studies, 
but to understand everyday events, social structures, the meanings people ascribe to it, including 
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the behavior of individuals in a given context. These ideas are shared by Ryan et al. (2002) who 
considered that this type of interpretation takes into account the relationship between the dai-
ly actions and the dimensions of the general structure, more concretely, in the management ac-
counting tries to understand how the systems interact with their context, that is , The researchers 
follow a holistic orientation.

However, some critiques have been made to the assumptions underlying this paradigm, in 
which some researchers / theorists, such as Baker and Bettner (1997), Chua (1986), Hopper and 
Powell (1985); Modell et al. (2007), Ryan et al. (2002); Scapens (2006), concluded Simões and 
Rodrigues (2012). The main criticisms and / or limitations to this paradigm were compiled by 
Wickramasinghe and Alawattage, (2007) and are listed below: 1) management accounting prac-
tices are universal, so the surrounding context does not matter and, consequently, the Socioeco-
nomic, cultural and political variables are ignored; 2) organizations are mechanical, standardized 
and bureaucratic (neoclassical theory), with unique organizational objectives, affecting their re-
sources to their activities rationally and formal systems, rules and procedures; 3) control systems 
are an effective mechanism to achieve the objectives of organizations; 4) management accounting 
generates objective information that supports decision making process; 5) Researchers who adopt 
a positivist research perspective tend to support their work on theories of neoclassical economics 
- transaction cost theory and agency theory - or contingency theory.

As opposed to the paradigm stated above, the interpretive perspective assumes that social 
practices, which include management accounting, are not a natural phenomenon, but a socially 
constructed phenomenon (Covaleski, Dirsmith, & Samuel, 1996; Ryan et al. , 2002), where reali-
ty is understood as a result of a process of social construction and the parties involved can change 
the social rules and practices that direct their behavior (Simões & Rodrigues, 2012). In addi-
tion, Wickramasinghe and Alawattage (2007) have argued that this perspective postulates that 
accounting practices are the result of the meanings and perceptions shared by the actors involved 
in organizations. Put another way, the interpretive perspective seeks to understand and discover 
the meanings and beliefs underlying the actions of these actors, in which subjectivism is always 
implied (Loureinro & Filgueiras, 2016).

In general, interpretive research uses qualitative methods, using an interactive process, which 
involves a field study, which is interpreted in its context from the perspective of the various actors. 
In this type of research the researcher does not worry about obtaining ultimate truths, but reports 
that translate the different interpretations, since it is considered that reality is a construction of its 
various actors (Silva & Silva, 2013).

Although in the light of positivist theories an inadmissible procedure seems to exist, in inter-
pretative research there is an involvement of the researcher himself in the object of investigation 
in which the interpretation obtained results much from his experience as a researcher (Silva & 
Silva, 2013). The results of this type of investigation usually present an account of concrete situa-
tions, allowing for several interpretations that are tested (case study) (Yin, 2015). A widely used 
theory in this type of research is institutional theory. It should be noted that the positive approa-
ch also allows triangulation with institutional theory, however, this cross has been little used to 
study this theme (Leite, 2015).

The theoretical sustainability of the previous arguments is found in the conclusions of Simões 
and Rodrigues (2012), which pointed out that the 1980s was marked by research supported by 
single case studies, which report on management accounting practices and their consequences, 
the Which is not visible by mainstream research, which led many researchers to begin to defend 
the interpretive research with the theoretical framework of social theories. These social theories 
include institutional theory, which includes the old institutional economics (VEI), the new ins-
titutional economics (NIS), and the new institutional sociology (NSI) (Burns & Scapens, 2000; 
Moll, Burns, &, Major, 2006; Wickramasinghe & Alawattage, 2007), which help the understan-
ding of management accounting practices (Simões & Rodrigues, 2012).

On the other hand, in epistemological and ontological terms, it is verified that the investi-
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gation in management accounting presents several theoretical approaches and investigation me-
thods (Luft & Shields, 2003). In historical terms, research in this area has predominated positi-
vist (quantitative) research versus the interpretive (qualitative) (Major, 2009; Major & Ribeiro, 
2009). In this context, it was verified that there is a superiority of the empiricist philosophy, ob-
jective in the methodology adopted, mainly by the US researchers (Ryan et al., 2002). In Asia-
-Pacific and Europe, it has been verified that the interpretative or alternative research has gained 
position (Oliveira, Pereira, & Ribeiro, 2009). This means that in Europe research in this area is 
accepted as multiparadigmatic, while Americans prefer the positivist paradigm (Lukka, 2010). 
However, the differences between the paradigms did not impede a strong growth of publications 
on management accounting (Luft & Shields, 2003). This is especially true of qualitative research, 
compared to quantitative (positivist) research, and Parker (2012) pointed out that the focus on 
qualitative research has been a contribution to the understanding and criticism of management 
and accounting systems And also a means of answering the apprehensions of the professionals of 
the area. This argument had already been corroborated by Lukka and Kasanen (1995), who con-
cluded that in-depth case studies make it possible to understand the complexity of the analyzed 
processes and provide a critical understanding of organizational phenomena.

As already mentioned, the US predominates in the positivist paradigm, so research in mana-
gement accounting has given way to research in the area of financial accounting (Lukka, 2010). 
This conclusion is clear in the analysis of the top five US accounting journals, whose published 
articles are predominantly financial accounting and framed in the positivist research paradigm 
(Merchant, 2010).

Also Luft and Shields (2003) have mapped the theories used in management accounting re-
search (in top journals) and have concluded that there are a number of theoretical approaches to 
the social sciences used, the understanding of which is provided by organizational, psychological 
And sociological (Covaleski et al., 1996). For these authors, institutional theory recognizes fac-
tors of the social and organizational context that aid the interpretative and intellectual understan-
ding of management accounting (Meyer & Rowan, 1991).

2. NEW PARADIGMATIC VISION OF RESEARCH IN MANAGEMENT 
ACCOUNTING

As already mentioned, research in the area of accounting developed in the 1950s and 1960s, 
around the idea of the usefulness of information for the decision-making process of managers 
(Major, 2009). Later, in the 1970s, researchers began to direct their research to the explanation 
of reality and its prediction and essentially developed works of positivist research, which implies 
being able to predict the phenomena and to generate hypotheses, which will be further tested 
(Major, 2009).

On the other hand, in the 70s / 80s, accounting management has become more of a practice 
and a social phenomenon than as a natural phenomenon, leading to research on it be directed to-
wards the interpretation of phenomena rather than being To the search for universal laws (Baxter 
& Chua, 2003). These authors also showed that the extension of the theoretical base to the social 
area, through the adoption of qualitative methods, originated that these methods happened to be 
a common characteristic in the empirical investigation in management accounting. This type of 
research provides an understanding of management accounting practices in their holistic context 
(Baxter & Chua, 2003). Additionally, Covaleski et al. (1996) found that alternative approaches 
to research view accounting as a social practice and not so much as a technique.

These alternative interpretive approaches seek to use social theories to explain and understand 
the dynamism implicit in management accounting practices, that is, in their holistic context (or-
ganizational, cultural and social dimensions), argued Ryan et al. (2002).
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This holistic context generates a diversity (heterogeneity) considered a scientific wealth, said 

Lukka and Mouritsen (2002). This conclusion was refuted by Zimmerman (2001) who unders-
tood this heterogeneity as an obstacle to the homogenization of knowledge, due to the use of a 
multidisciplinary theoretical framework (theories of other scientific areas) as scientific support 
for the explanation of multiple practices and roles (Covaleski et al. al., 1996) of management 
accounting.

Also according to Oliveira et al. (2009) theoretical critiques of this research methodology 
have arisen, pointing to an excessive diversity of approaches and a weak accumulation of know-
ledge (Zimmerman, 2001). This heterogeneity is the result of different theories to explain ma-
nagement accounting practices and different ontological, epistemological and methodological 
assumptions (Oliveira et al., 2009). These factors, coupled with language differences, provide 
results that are often not comparable, which is a limitation for the accumulation of knowledge 
(Oliveira et al., 2009). This means that pluralism in management accounting research is both con-
sidered a scientific wealth, as excessive and harmful (Oliveira et al., 2009). In fact, the enormous 
diversity of ontological and epistemological paradigms, approaches and disciplinary contribu-
tions, fundamental assumptions and detail, leads to the research in this area is particularly diverse 
in themes and results (Oliveira et al., 2009).

This diversity has been seen both as a weakness and as a force, and is clearly evident in the 
debate between Zimmerman (2001) and Lukka and Mouritsen (2002). Zimmerman (2001) con-
siders that there would be a greater accumulation of knowledge if the investigation in manage-
ment accounting converged to a single paradigm based on the economy. However, Lukka and 
Mouritsen (2002) radically rejected such a suggestion of paradigmatic uniqueness, arguing that 
this would entail the rejection of some relevant contributions to the understanding of accounting 
practices and would impede the progress of research in this area. In this way, Lukka and Mou-
ritsen (2002) defended the diversity / plurality of approaches as a wealth to stimulate, not as 
something to combat.

Still in this context, Iudícibus, Filho, Lopes, and Pederneiras (2011) clarified that accoun-
ting is an applied social science that commits itself to other social sciences in order to stimulate 
multiplicity and interdisciplinarity to achieve its objectives. Therefore, research in management 
accounting has been presenting arguments and theoretical results foundations in case studies 
(qualitative) and recurrent (Pereira, 2007).

As can be seen, qualitative research has opposed prevailing (quantitative) research a few deca-
des ago (Baxter & Chua, 2003), because the former realizes reality as a whole and seeks a global 
understanding of phenomena. This means that interpretive research holistically studies socially 
constructed accounting practices in their total context (historical, economic, social, cultural and 
organizational), argued Miller (2007) and Ryan et al. (2002). In other words, this type of resear-
ch tries to understand the relationship of management accounting systems and practices in their 
context (Baxter & Chua, 2003; Ryan et al., 2002). In this sense, it is based on crucial assumptions, 
namely that: the real context is socially generated by human interaction, that theory allows the 
understanding of action and social order and that knowledge is subjective (Chua, 1986).

Thus, investigating management accounting as a social practice implies taking into account 
social aspects, ie, symbols, myths, statutes, language, trust, class and intimacy (Busco, Riccaboni, 
& Scapens, 2006; Covaleski & Dirsmith, 1988 , Covaleski et al., 1996, Miller, 2007). Also Burns 
and Scapens (2000) and Scapens (2006) have argued that this is a procedural approach.

It should be stressed that in order to study management accounting systems, subjectivity is 
assumed in relation to accounting phenomena and their relations with their total context (econo-
mic, political, social and cultural), says Ryan et al. (2002), because in the interpretative paradigm, 
research is subjectivist and the units of analysis are seen as something socially constructed (Lukka, 
2010, Ryan et al., 2002). These premises had already been evidenced by Covaleski et al. (1996) 
when explaining that these systems must be studied simultaneously as management tools and as 
symbols of efficiency and rationality, in order to ensure their external legitimacy.
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3. THE INTERPRETATIVE PARADIGM AND ITS PROCESSAL APPROACH VS 
THE CONCEPTUALITY OF THE INSTITUTIONAL THEORY

The theoretical support of the subject under analysis is institutional theory, in particular the 
new institutional sociology, which for Baxter and Chua (2003) is one of the theoretical currents 
for interpretive research, because in this theory, systems are rules that structure behaviors.

However, research in this area supported by social theory is too homogenized, both at the le-
vel of methodology and methods and theories (Lukka, 2010), but the counter-opinion states that 
it is through the theoretical language of case studies carried out in this area that Allows significant 
conceptual development of accounting forms of expression (Ahrens & Chapman, 2006). In addi-
tion, the basic steps in qualitative research include the appropriation of methods and theories and 
the personal reflection of the researcher on such (Flick, 2005), the execution of specific proce-
dures (Berg & Lune, 2004; Yin, 2015). However, both arguments are supported by institutional 
theory (Burns & Scapens, 2000).

Thus, in the scope of institutional theory, in qualitative research, the empirical focus is on 
the broad organizational relationships, such as the imitation of dominant organization structu-
res (mimetic isomorphism), the response to governmental pressures (coercive isomorphism) and 
adaptation to Norms of the professional and regulatory entity (normative isomorphism), empha-
sized Covaleski et al. (1996).

Obviously, the choice of a research method depends on the ontological assumptions of the 
researchers (Ryan et al., 2002). Based on this argument, the adoption of institutional theory, ra-
ther the new institutional sociology, allows us to scientifically support the research questions to 
be defined for studies in management accounting and the different methodological approaches 
and epistemologically referenced previously. It is therefore necessary to clarify the ontological 
assumptions that justify the choice of the research method - case study -.

Following the previous paragraph and according to the purpose and purposes of the case stu-
dy in management accounting (management control system), it is understood that the theoretical 
approach that best supports it is institutional theory, namely the new institutional sociology , Be-
cause it is premised on the use of structures and processes that are legitimized and standardized, 
as well as, form part of an integrated whole and approaches the management control system as a 
set of management practices and not only as a control mode per And studies the organizational 
relationships between the parties involved. The new institutional theory was developed in the late 
1970s based on several applications of the theories of systems open to organizations and with the 
premise that the environment affected organizational practices (Leite, 2015). This theory argues 
that the practices adopted by the organizations were assimilated by them as a result of a cultural 
process and not only as a formal means to improve their efficiency (Leite, 2015). In short, the 
focus of this theory is on the organizational macro environment and legitimacy strategies of orga-
nizations, as well as on the use of the concepts of isomorphism and loose coupling (Leite, 2015).

Hall and Taylor (1998) argued that sociological institutionalism defines institutions not as 
something that includes only formal rules and procedures, but also cognitive and moral symbols. 
In this context, institutions (it is understood, organizations as an institution) have an effect on 
the behavior of the individuals that integrate it, both rational ones (commonly called normal 
ones), preferences and their own cultural identity (Leite, 2015). For Meyer and Rowan (1991) 
this theory emphasizes the cognitive, symbolic, cultural, and normative factors of organizations. 
For these authors, the organizations are the reflection of the economic pressures and the pressures 
of the institutional environment (Leite, 2015).

As for the concept of loose coupling, this translates the existing gap between the systems that 
are used for the purposes of external legitimacy and those used to manage the operational activity 
(Leite, 2015).

In short, the new institutional sociology postulates that the change in management control 
practices may not only be related to economic aspects, but also to external pressures from the sur-
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rounding environment of the organizations and to the search for legitimacy vis-à-vis the various 
stakeholders, The implementation of more formal controls related to organizational culture and 
the type of relationships among its stakeholders.

4. ONTOLOGICAL DIMENSION ASSUMED BY THE INVESTIGATOR 
AND ITS RELATIONSHIP WITH THE EPISTEMOLOGICAL AND 
METHODOLOGICAL DIMENSIONS

It should be emphasized that the ontological assumptions assumed to carry out a case study 
imply an interpretative (qualitative) investigation framed by the new institutional sociology, in 
order to explore all the actors involved (internal and external).

Although the ontological position assumed is related to the interpretative paradigm (case 
study), contrary to the academic community, there is no incompatibility of this paradigm to be 
triangulated in the course of the investigation in question with other data obtained by the inves-
tigation in accounting of Management through the positivist paradigm (Vaivio & Sirén, 2010) 
based on institutional theory (Luft & Shields, 2003).

Of course there are several types of triangulation, such as data, researchers, theoretical (using 
different theories for data interpretation) and, finally, methodological triangulation (Duarte, 
2009). In this case, we are talking about the methodological triangulation that allows one to 
adopt an approach in epistemological terms (positivist paradigm or interpretive paradigm) and 
another in methodological terms (Teixeira, Nascimento, & Carrieri, 2012). The combination of 
methods may reflect a fusion of approaches or different types of thinking on a thematic (Ritchie, 
2003), which combines the benefits of both approaches to research enrichment, which may lead 
to a better understanding of the phenomena, argued The same author. According to Lewis and 
Grimes (2005), this type of triangulation can be a means to carry out paradigmatic studies, which 
can contribute to a better understanding of the complexity of the contexts (internal and external) 
in which organizations are involved.

In addition, Tuzzo and Braga (2014) analyzed the process of triangulation in qualitative re-
search based on a tripartite approach (subject, object and phenomenon).

In this context, and according to defined epistemological, ontological and methodological 
position, it is assumed that the generation of scientific knowledge takes place in four elements 
(Theóphilo & Iudícibus, 2009): the epistemological, the theoretical, the methodological and the 
technical. The authors have argued that these elements are conceived as particular aspects of the 
process of knowledge production, in which scientific space is considered as a dynamic field, sub-
ject to the triangulation of these different instances. Generally, these elements are described as 
follows:

• Epistemology exercises a critical surveillance function of research. It discusses issues 
such as the explication of research problems and the production of the scientific ob-
ject; And considered aspects such as the concepts of causality and validation (Theó-
philo & Iudícibus, 2009), that is, it reflects the operationalization of the subject, the-
me and problem of the research, causality, reliability and validity of the investigations, 
With the objective of guaranteeing the quality and the scientific nature of the research 
in question (Costa & Martins, 2016);

• The theory guides the definition of hypotheses and the construction of concepts. It 
includes aspects such as theoretical approaches, theoretical postures and scientific de-
velopment programs (Theóphilo & Iudícibus, 2009). This means that theories are the 
conceptual basis for the empirical evidence, which can be confirmed (not rejected) or 
unconfirmed (rejected) (Costa & Martins, 2016);

• The methodology is the instance that includes the strategies or the ways in which the 
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explanation for the studied phenomena is sought. This pole comprises the (inductive, 
deductive) research method associated with the assumed research paradigm (Theó-
philo & Iudícibus, 2009). Therefore, this polo seeks to identify the ontological bases 
that guided the researchers in the elaboration of an investigation (Costa & Martins, 
2016);

• The technique includes procedures for collecting data to obtain empirical evidence 
and its analysis of content or other transformation in information relevant to the re-
search problem (Theóphilo & Iudícibus, 2009). This technical dimension privileges 
the strategies and forms of data collection, data processing techniques and their analy-
sis, where a differentiated methodology can be used for each research question (Costa 
& Martins, 2016).

Lukka (2010) recapitulates that this characteristic has beneficial impacts for it, since it allows 
the definition of new questions / propositions of research structured and defined by the resear-
cher when leaving the A zone of comfort (iron cage), that is, to leave the traditional positivist 
paradigm. Lukka (2010) stated that research in management accounting is extremely superficial 
in the contemporary world due to the lack of advances in relation to established theories. This 
author also pointed out that the absence of criticality on the methodological elements of a given 
area can cause the researcher to run the risk of only being able to perform works with formal qua-
lity, but with little contribution to the area, for thinking only inside the box. Faced with such a 
situation, there is a need for a critical vigilance on the scientific production being carried out and 
on the way knowledge is constructed, a task for epistemology (Costa & Martins, 2016).

Synthesizing, positivist research in management accounting aims to develop tools and tech-
niques that provide efficient and effective management of organizations and is in alignment with 
contingency theory, agency, transaction costs, among others, and interpretive research aims To 
describe, interpret and theorize what is observed in the organizations and fits in the institutional 
theory (Baxter and Chua, 2003), being this the position and the intended objective with this 
thesis. However, whatever the approach is used, it can be seen that the case study method can be 
used in any of these types of research - positivist or interpretive - (Bloomberg and Volpe, 2012).

Finally, Ahrens and Chapman (2006) presented a different taxonomy, differentiating positi-
vist researchers from qualitative researchers, but both can use the same methods of investigation 
- observation, content analysis, documentation, questionnaires, statistics. This means for these 
authors that qualitative research - case studies - is a methodology and not a question of method.

5. CONCLUSION

In sum, since management accounting is a social science, which is increasingly studied in 
function of the perceptions of individuals and their interaction with the information system that 
is inherent to it, it is assumed that, ontologically, the paradigm of interpretive research, Is ap-
propriate to study the management control system in organizations, whose implementation and 
performance process is the result of interaction between individuals. Therefore, this requires the 
use of the qualitative method - case study -, supported by institutional theory (new institutional 
sociology), to allow the exploration of all the actors involved in this process.

It is clear that this study is not free of limitations. Thus, it has the limitations of not having 
addressed the critical paradigm, which may also give important contributions to studies in mana-
gement accounting, as well as the circumscription only to the case study.

      As clues to future research, it is suggested to fill in the limitations referred to, as well as to 
prepare a systematic literature review article on the epistemological, ontological and methodolo-
gical positions assumed by the researchers in the study on management control systems. Other 
future clues include a theoretical investigation of existing studies in the area of management con-
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trol to determine the paradigms used and their results, to confirm the case study method as an 
alternative and effective way to advance accounting knowledge. . Additionally, a replication of 
this study could be carried out with other theoretical frameworks, such as the Anthony Model, 
Flamholtz and Flamholtz Model, Das and Tsui, Simon Model, Merchant Model and Van der 
Stede, Model Ferreira and Otley and the Malmi and Brown Model.
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FOR PRIVATE CLOTHING LABELS
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Resumo

O paradigma do modelo de negócios mudou após vários choques competitivos na in-
dústria transformadora do vestuário. Os serviços de produção ganharam prevalência no 
setor. Os retalhistas private label operam agora num contexto de fornecedores globais. 
Os serviços de negócios - servitização ou outsourcing - têm recebido crescente atenção da 
academia, dos profissionais e dos legisladores através da compreensão do funcionamento 
do B2B private label - modelo de gestão de produção licenciada para terceiros por marca 
própria. Esta cooperação intensificou-se, alicerçando a inovação no conhecimento e poten-
ciando o retorno dos mercados. 

Considerando a importância da indústria têxtil no volume de exportações portuguesas, 
bem como a crescente preocupação em alavancar a marca país associada à origem de produ-
tos de qualidade, o presente trabalho procura aferir os fatores decisivos na escolha de forne-
cedores externos para outsourcing de serviços de produção de vestuário e a importância do 
“Made in Portugal” para as Private Labels deste segmento.

Os resultados sugerem que o binómio qualidade/preço é o fator determinante na esco-
lha do fornecedor de outsourcing, seguido da confiança. Apesar de os clientes internacio-
nais reconhecerem a boa qualidade dos produtos fabricados a nível nacional, os resultados 
sugerem que o “Made in Portugal” não revela uma fonte de valor acrescentado. Os resulta-
dos sustentam assim importância da aposta no marketing da marca Portugal como país de 
origem de produtos têxteis de qualidade.

PALAVRAS CHAVE: Private Label, Country of Origin, Made in Portugal, Serviços de 
Outsourcing, Têxtil Português, Fornecedores Portugueses de Vestuário, B2B Têxtil

Abstrat

The business model paradigm has changed after several competitive shocks in the 
apparel manufacturing industry. Production services have gained prevalence in the sector. 
Private label retailers now operate in the context of global suppliers. Business services - ser-
vitization or outsourcing - have received increasing attention from academia, practitioners 
and policy makers through the understanding of B2B private labels - third-party licensed 
production management model. This cooperation intensified, underpinning innovation in 
knowledge and enhancing the return of markets.
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Considering the importance of the textile industry in the Portuguese exportations, as 

well as the growing concern in leveraging the country brand associated with the origin of 
quality products, the present work seeks to assess the decisive factors in choosing external 
suppliers to outsource production services of clothing and the importance of “Made in 
Portugal” for the Private Labels of this segment.

The results suggest that the quality / price ratio is the determining factor in choosing 
the outsourcing provider, followed by trust. Although international customers recognize 
the good quality of products manufactured domestically, the results suggest that “Made in 
Portugal” does not reveal a source of added value. The results support the importance of 
marketing Portugal brand as a country of origin of quality textile products.

KEYWORDS: Private Label, Country of Origin, Made in Portugal, Outsourcing Services, 
Portuguese Textile, Portuguese Clothing Suppliers, B2B Textile

1. INTRODUÇÃO

Com a transformação da economia global na direção dos serviços e o aumento da criação de 
produtos private label (PL), os serviços de produção B2B predominam na indústria transformadora 
(Chambolle, et al., 2015; Kaleka, 2011; Oxborrow & Brindley, 2014). Consequentemente, desen-
cadeou-se um aumento da concorrência e do risco para as empresas de outsourcing (Roloff, 2015). 

A indústria de vestuário tem sofrido várias transformações ao longo das últimas décadas, no-
meadamente na estrutura e nos relacionamentos, provocadas pela globalização e desenvolvimento 
das tecnologias de comunicação e informação (Oxborrow & Brindley, 2014). Esta conjuntura 
levou ao encerramento de milhares de empresas em Portugal e à consequente perda de milhares de 
postos de trabalho na indústria de vestuário. Habitualmente associada a mão-de-obra intensiva, 
barata e a recursos humanos poucos qualificados, a indústria de vestuário atravessa por isso um 
processo de mudança de forma a enfrentar a nova realidade do contexto internacional: as ameaças 
da concorrência acrescida, mais feroz, sem regras e sem fair-play no negócio internacional (Vaz, 
2018). A tendência para o outsourcing de serviços de produção de vestuário tornou-se global, 
ficando os fabricantes exportadores dependentes, em grande parte, do nível de serviço que a em-
presa oferece aos clientes para obter vantagem competitiva (Chambolle, et al., 2015). 

Num contexto B2B, quando falamos em qualidade na prestação de serviços de produção são os ele-
mentos intangíveis como o trabalho e o conhecimento técnico do pessoal de serviço que determinam 
a criação de valor dos serviços (Lovelock & Wirtz, 2016). A proliferação de produtos binacionais ou 
multinacionais tem tornado menos claro se um produto de uma determinada marca está associado a 
um ou vários países, uma vez que as empresas podem fabricar ou montar os seus produtos no mesmo 
país ou num ou vários países diferentes de onde a marca está sediada (Johnson, et al., 2016). 

Com este estudo pretende-se contribuir com a análise da importância do país de origem, (An-
déhn, et al., 2015; Vaz, 2018; Johnson, et al., 2016) e dos fatores determinantes na escolha dos par-
ceiros externos de outsourcing B2B de PL da indústria de vestuário (Kumar, 2015; Roloff, 2015).

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Private label

Kumar & Steenkamp (2007) e DeWulf, et al. (2005) definem private label (PL) na qualidade 
de marca própria de retalhistas fazendo parte do negócio de retalho, diferindo substancialmente 
na natureza da gestão, estratégia e tática. O termo private label é também definido como um tipo 
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de terceirização da produção, em que uma empresa contrata outra para o desenvolvimento de um 
serviço ou produto com o seu nome, através de um modelo de gestão de produção licenciada para 
terceiros por uma marca própria, ou seja, as empresas de pequeno, médio e grande porte terceiri-
zam todas ou algumas das etapas de produção das suas coleções (Baraldi, et al., 2014). Este modelo 
de gestão consiste em designar a terceiros, detentores de tecnologias mais especializadas, agilizan-
do os sistemas produtivos – uma metodologia estratégica que permite reduzir custos, aumentar a 
produtividade e qualidade dos serviços, investindo fortemente em pesquisa de tendências, o que 
interfere diretamente no resultado do produto final. Adotando este processo de outsourcing, a 
empresa contratante do serviço PL não precisa de se especializar em todos os processos necessários 
para o desenvolvimento de um produto. Desta forma, torna-se possível que o contratante reduza 
gastos e aumente a sua eficiência operacional (Ramos, et al., 2013).

No que diz respeito às dimensões da PL, Baraldi, et al. (2014) identificam três que evidenciam 
o acima descrito: a cocriação de valor através do aumento da coordenação fornecedor-cliente, 
comparativamente a uma simples externalização das atividades; a elevada dependência mútua, 
devido ao facto de o fornecedor assumir as atividades; e a desfocagem dos limites organizacionais, 
devido à já citada alta dependência mútua. Estas dimensões estão também relacionadas entre si e 
descrevem consequências da natureza relacional do outsourcing. 

Segundo Chambolle, et al. (2015), na maioria dos países, coexistem três canais de produção 
PL: o retalhista que compra o produto PL a pequenas empresas ou ele mesmo possui os meios 
para a produção; os produtores das marcas nacionais que produzem também os produtos PL dos 
retalhistas; e os retalhistas que confiam a produção dos seus produtos a empresas transformadoras 
especializadas na prestação de serviços de produção PL. Como consequência, os serviços de pro-
dução ganharam prevalência no setor da indústria transformadora e o aumento consecutivo de PL 
no mercado é um ponto culminante que coloca a qualidade dos serviços de produção como uma 
oportunidade de desenvolvimento e fonte de vantagem competitiva na indústria transformadora 
(Chambolle, et al., 2015; Kaleka, 2011). Exemplo disso, foi a aposta na PL e o foco no cliente - 
mais serviço do que produto (produção de elevada qualidade e oferta integrada de serviço) -, leva-
dos a cabo pela Indústria do Têxtil e Vestuário (ITV) e que permitiram que essa mesma indústria 
se reinventasse após a grande crise dos anos 90 e da primeira década do século XXI (Vaz, 2018). 

A imagem da PL, a qualidade percebida, a confiança e a identificação do produtor são drivers 
que influenciam e têm um impacto positivo na decisão de compra. Assim sendo, os retalhistas de 
PL devem procurar promover dentro das lojas a origem do produtor e no exterior integrar essa 
informação em campanhas publicitárias e promocionais.

2.2. Prestação de serviços B2B

À medida que uma economia nacional se desenvolve, alteram-se as necessidades dos consumi-
dores, verificando-se um acelerado crescimento na economia dos serviços. Os serviços represen-
tam uma percentagem cada vez maior do produto interno bruto em todo o mundo e os fabricantes 
exportadores dependem em grande parte do nível de serviço que a empresa oferece aos clientes 
para obter vantagem competitiva nos mercados internacionais (Kaleka, 2011). Segundo Zeitha-
ml, et al. (1990), a qualidade do serviço é definida como a avaliação que os clientes fazem do nível 
de serviço oferecido pela empresa em comparação com as suas expectativas relativamente a esse 
serviço. Com foco na satisfação do cliente, a avaliação da qualidade do serviço envolve a compara-
ção das expectativas pré-consumo feita com as perceções pós-consumo. 

O constructo “qualidade do serviço” por vezes é difícil de avaliar antes da compra. A facilidade 
ou dificuldade de avaliação depende dos seus atributos, sendo esses atributos as características do 
serviço e tendo em conta que as características de um serviço variam numa escala de “dominante-
mente tangível” a “dominantemente intangível”. O constructo “qualidade do serviço” é avaliado 
através das quatro características distintas dos serviços: intangibilidade, inseparabilidade, pereci-
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bilidade e heterogeneidade. Contudo, são os elementos intangíveis, entre os quais o trabalho e o 
conhecimento técnico do pessoal de serviço, que dominam a criação de valor em desempenho de 
serviços (Lovelock & Wirtz, 2016).

Os serviços são inseparáveis porque muitos deles são simultaneamente produzidos e consu-
midos. A qualidade dos serviços é intangível porque os serviços são difíceis de avaliar antes da 
compra (veja-se por exemplo no caso de avaliação do fator desempenho). Os serviços são “pere-
cíveis” porque se não forem consumidos não podem ser armazenados para vender noutra altura. 
Finalmente, os serviços são “heterogéneos” porque podem variar de cliente para cliente, de pres-
tador para prestador, de dia para dia e de lugar para lugar (Parasuraman, et al., 1985). Além disso, 
quando há envolvimento do cliente como coprodutor de prestação de serviços, o prestador de 
serviços tem mais dificuldade em garantir a consistência da experiência do serviço. 

Estas quatro características distintas significam que a qualidade dos serviços é mais abstrata do 
que a qualidade dos produtos (Parasuraman, et al., 1988), o que se traduz num desafio a nível do 
marketing. Ao contrário dos produtos, os serviços traduzem-se num desempenho, numa experiên-
cia ou em qualquer outra forma de propriedade intelectual. Esta natureza intangível, juntamente 
com a natureza técnica ou científica mais complexa dos serviços B2B, traduz-se na incapacidade 
do cliente em avaliar objetivamente a qualidade do desempenho do serviço prestado (Vinh La & 
Styles, 2009).

Os serviços num contexto B2B apresentam ainda outros desafios ao nível do marketing mais 
associados aos mercados profissionais. Assim, torna-se também fundamental analisar as caracte-
rísticas únicas dos mercados B2B comparativamente aos mercados B2C. Uma das principais di-
ferenças prende-se com o tamanho do mercado. Os mercados B2B são, normalmente, mercados 
mais pequenos (Young, 2012) e com menos compradores, mas que compram em maior dimensão 
(Kotler & Keller, 2012). No que diz respeito ao processo de compra, a frequência também é di-
ferente: em alguns mercados profissionais a recompra poderá demorar alguns anos, o que exige 
maior esforço para a manutenção do contacto pós-compra (Young, 2012). A forma como as com-
pras são efetuadas nos mercados B2B distingue-se ainda dos mercados B2C no que diz respeito 
aos intervenientes. Normalmente, as compras no mercado B2B envolvem um grupo de compra 
mais formal que, como consequência, obedece a determinados processos (Young, 2012) e agen-
tes com mais experiência que seguem políticas empresariais (Kotler & Keller, 2012). Também é 
importante salientar que geralmente existem mais pessoas envolvidas nesse processo (Kotler & 
Keller, 2012) e, consequentemente, a perceção de valor desses vários intervenientes pode variar 
(Ulaga & Chacour, 2001). 

A perceção de valor no contexto B2B sustenta-se nos benefícios e sacrifícios que a oferta de 
um fornecedor pode trazer em comparação com a oferta da concorrência (Ulaga & Chacour, 
2001). No entanto, o valor é um conceito dinâmico, complexo e com uma definição vaga. Adicio-
nalmente, a sua interpretação pode ser diferente entre o cliente e o fornecedor de serviços (Vinh 
La & Styles, 2009). Lovelock, et al. (2015) também destacam a importância do valor nos serviços 
quando os definem como atividades económicas entre duas partes nas quais se implica a criação 
de valor para ambos: o vendedor e o comprador. 

Segundo Salomonson, et al. (2012), a criação de valor envolve três elementos independentes: 
um emocional, que diz respeito aos sentimentos ou ao estado afetivo do cliente; um cognitivo, que 
se refere aos processos como a atenção, processamento de informação e resolução de problemas; 
e por fim, um comportamental ligado à tomada de decisão. A literatura mostra-nos ainda que as 
empresas que enquanto fornecedores apresentam uma atitude orientada para a criação de valor 
conseguem melhores níveis de satisfação, o que se traduz num word-of-mouth mais positivo e 
numa maior intenção de compra repetida (deLeon & Chatterjee, 2017). De acordo com Kotler 
& Keller (2012), o agente que efetua a compra toma menos decisões em processos de compra 
repetida e mais decisões em processos de uma nova compra. Desta forma, em geral, depois da 
primeira compra os fornecedores procuram formas de adicionar valor à sua oferta para facilitar a 
compra repetida e, consequentemente, torná-la num comportamento de compra mais rotineiro.
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Outra característica dos mercados B2B é a maior proximidade nas redes profissionais, onde 

a criação de oportunidades está intrinsecamente ligada à capacidade de aprofundamento dessas 
relações, aumentando a confiança e a ligação entre duas organizações (Young, 2012). Doney, et al. 
(2007) reforçam o facto de as empresas estarem a descobrir rapidamente que, num ambiente com-
petitivo e em rápida mudança como o atual, é mais rentável cultivar os clientes existentes do que 
a conquista de novos clientes. Neste contexto, é importante abordar a questão da confiança, que 
no contexto dos serviços B2B é ainda mais importante uma vez que quem compra depara-se com 
a complexidade de analisar vários elementos intangíveis aliados ainda à incerteza do desempenho 
futuro (Doney, et al., 2007). Tal como já foi referido, a confiança mostra-se como um elemento 
essencial na criação de uma perceção de diferenciação. Os autores salientam a importância que a 
confiança desempenha no desenvolvimento da fidelização e de um aumento de oportunidades de 
negócio, o que demonstra que essa fidelização não é criada apenas com base numa oferta superior. 

Os serviços de negócios (servitização ou outsourcing) têm recebido crescente atenção de in-
vestigadores, profissionais da área e legisladores. No entanto, apesar do crescente interesse, este 
campo de pesquisa ainda tem várias limitações: baseia-se principalmente em teoria de marketing 
e em estudos monádicos e diádicos através de uma elevada compreensão de como um serviço de 
PL é efetuado (Ramos, et al., 2013).  

Conclui-se que esta nova estratégia de foco nos serviços de fabrico permite aos produtores um 
trabalho conjunto com os parceiros, num claro ganho win-win de forte eficiência. Por tradição 
fornecedora de terceiros, a indústria têxtil e de vestuário nacional continua a trabalhar, em gran-
de medida, em regime de outsourcing, mas já numa lógica de prestação de serviços. De forma a 
satisfazer a crescente procura de novidades pelos consumidores, as marcas e os retalhistas estão a 
construir relações de colaboração cada vez mais próximas com os fornecedores, criando parcerias 
com empresas com HR altamente especializados que investem em inovação de produto e proces-
sos, garantindo assim uma rápida resposta. 

2.3.  Denominação de origem

A capacidade demonstrada em interagir com diferentes culturas e experiência de contacto 
com vários clientes estrangeiros constitui uma fonte de diferenciação na reputação internacional 
de uma empresa (Vinh La & Styles, 2009). 

Apesar das diferenças estruturais que distinguem o país de origem, a grande maioria das em-
presas utilizam redes de trabalho para apoiar a internacionalização e adotam estratégias específicas 
para construir tais redes. Isto sugere que o tamanho da empresa e o desenvolvimento da economia 
onde as empresas estão sediadas pode ter menos influência na sua internacionalização do que 
outros fatores, tais como a sua dimensão (se são pequenas e médias empresas (PMEs) ou grandes 
empresas), ou o setor de atividade (Ciravegna, et al., 2014). 

Quando os consumidores avaliam um produto, as informações do país de origem constituem 
um fator de avaliação importante ( Johnson, et al., 2016). Os consumidores fazem associações re-
lativamente a entidades, produtos, locais, marcas e países de origem, podendo desta forma associar 
uma categoria de produto quando pensam numa marca e também associar uma marca a uma cate-
goria de produtos (Pappu, et al., 2006). De acordo com Jiménez & Martín (2014), o consumidor 
reage a um produto estrangeiro de acordo com a forma como o país de origem desse produto está 
relacionada com os seus valores e padrões. No contexto B2B, os clientes avaliam muitas vezes a 
qualidade com base em sinais intangíveis, como a reputação do país de origem, as competências 
relacionais demonstradas pelo fornecedor durante a prestação de um serviço e o grau de sensibili-
dade cultural demonstrado (Vinh La & Styles, 2009). 

Tanto a personalidade da marca quanto a imagem do país de origem exercem efeitos positi-
vos significativos sobre a intenção de compra: uma imagem do país de origem positiva poderia 
aumentar o impacto positivo da personalidade da marca na intenção de compra. No polo oposto, 
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uma imagem negativa do país de origem poderia diminuir significativamente o efeito positivo da 
personalidade da marca sobre a intenção de compra. Em suma, uma marca oriunda de um país de 
origem com associações fortes e positivas desempenha um papel de segurança para as empresas e 
fornece uma vantagem competitiva essencial para essas empresas ao induzirem uma perceção de 
fiabilidade e confiança nos mercados internacionais. A confiança, de uma perspetiva macroeco-
nómica, é um facilitador para transações entre grupos socialmente e geograficamente distantes e 
cujas transações envolvem riscos acrescidos ( Jiménez & Martín, 2014).

O país de origem pode ser dividido em vários sinais, como: o país de fabrico, o país de conceção, 
o país da marca e o país de montagem (Pappu, et al., 2006). A etiqueta “made in” não reflete neces-
sariamente a perceção do consumidor em relação à origem (Mikael & Decosta, 2016). De facto, o 
constructo “origem da marca” tem em conta sinais como o nome da marca, mas também sinais pas-
sados através da publicidade. Aliás, existem inúmeros nomes de marcas que, muito embora não evo-
quem perceções de origem específicas, estão para alguns consumidores fortemente associadas a uma 
origem em particular como resultado de esforços de promoção da marca (Thakor & Lavack, 2003). 

No estudo de Pappu, et al. (2006), verifica-se que as associações que os participantes fazem 
a uma determinada marca variaram significativamente de acordo com o país de origem, o que 
reforça a ideia de que as associações ao país de origem influenciam as associações à marca. Assim, 
foi possível observar uma maior fidelização relativamente a uma marca num país com fortes as-
sociações numa determinada categoria de produto comparativamente à mesma marca num país 
com associações menos fortes nessa categoria de produto. Por exemplo, os consumidores podem 
avaliar mais positivamente automóveis fabricados na Alemanha, sapatos fabricados em Itália e 
produtos eletrónicos fabricados no Japão.

O país onde a empresa-mãe reside é um determinante significativo das perceções de origem da 
marca e, possivelmente, exerce uma maior influência nas perceções de qualidade do que o país de 
fabrico (Thakor & Lavack, 2003), o que sugere que em relação a marcas globais, os profissionais 
do marketing não necessitam de concentrar demasiados esforços na seleção dos países de fabrico 
ou de compra de componentes. 

Por outro lado, Johnson, et al. (2016) referem que, embora as empresas possam optar por fabri-
car os seus produtos em países diferentes devido a vantagens de custos, é fundamental considerar o 
impacto negativo que isso poderá ter na avaliação por parte dos consumidores. Nessa perspetiva, é 
inegável a importância do delineamento de estratégias de comunicação adequadas e eficientes (de-
pendendo se o produto é produzido num único país ou em vários países) ao respetivo target, uma 
vez que alguns consumidores são mais sensíveis às inconsistências nessas informações do que outros. 

No contexto do país de origem também é importante abordar a questão do etnocentrismo do 
consumidor. Podemos definir etnocentrismo como as crenças que os consumidores detêm acer-
ca da adequação, ou até moralidade, da aquisição de produtos fabricados num país estrangeiro 
(Shimp & Sharma, 1987). Este conceito tornou-se particularmente importante após o período 
de crise económica e das consequentes tentativas de muitos governos de países desenvolvidos pro-
tegerem as economias locais (Balabanis & Siamagka, 2017). Também nesta perspetiva o país de 
origem é um fator importante na distinção entre produtos nacionais e estrangeiros, e as marcas 
com uma associação mais forte ao país natal devem evocar efeitos mais positivos do que as marcas 
com associações mais fracas ao respetivo país (Balabanis & Siamagka, 2017).

Concluímos que, para que o país de origem contribua para o valor da marca, os consumidores 
terão de ter associações fortes entre o país de origem e a categoria de produto em questão (Pappu, 
et al., 2006). 

A proliferação de produtos binacionais ou multinacionais tem tornado menos clara esta asso-
ciação, uma vez que as empresas podem fabricar ou montar os seus produtos no mesmo país ou 
num país diferente do qual a marca está sediada ( Johnson, et al., 2016). Será igualmente impor-
tante que as marcas globais tenham consciência de possíveis animosidades detidas pelos consumi-
dores nos mercados-alvo relativamente ao país de origem e que levem a cabo as ações de marketing 
necessárias para atenuar os efeitos negativos dessas animosidades ( Jiménez & Martín, 2014).
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3. METODOLOGIA

O objetivo principal deste estudo é compreender os fatores determinantes no segmento B2B 
no mercado externo, para a escolha dos fornecedores de outsourcing de vestuário e a importância 
do “Made in Portugal” para as PL deste segmento.

Elaborou-se um questionário estruturado no Google Forms, instrumento associado à meto-
dologia de investigação tipo survey (Malhotra, 2004). Selecionou-se uma amostra não aleatória 
e objetiva para este propósito específico, sendo a finalidade a obtenção de dados ou informações, 
características, ações e opiniões de um determinado grupo de pessoas consideradas representativas 
da população-alvo (Pinsonneault & Kraemer, 1993) – no presente estudo, os possuidores e CEOs 
de PL de vestuário.

Depois de um pré-teste, os questionários foram entregues em mão em duas feiras realizadas 
para a promoção e vendas de PL de vestuário e produtos complementares e recolhidos da mesma 
forma algumas horas depois. Entre os dias 9 e 10 de agosto de 2017, foram inquiridos os proprie-
tários ou CEOs expositores de PL em exibição na feira Ciff-Bella Center em Copenhaga, Dina-
marca. Nos dias 10 e 11 de outubro de 2017, na Alfândega do Porto, Portugal, foram inquiridos 
na feira Modtissimo os visitantes proprietários ou CEOs de PL oriundos de países internacionais.

De entre mais de cem pessoas abordadas, recolheram-se trinta e cinco respostas, obtendo-se 
uma taxa de resposta de 70%. 

O questionário é composto por 10 questões obrigatórias e uma facultativa e tem como objeti-
vo principal perceber os fatores determinantes na escolha dos fornecedores externos de outsour-
cing para a prestação de serviços de produção de vestuário e também perceber a importância do 
“Made in Portugal” para as PL do segmento de vestuário. 

O questionário foi elaborado com o propósito de alcançar os cinco objetivos seguintes:

Caracterização da amostra;
Caracterizar a procura de outsourcing de serviços de produção de vestuário em mercados 

externos;
Fatores que determinam a escolha dos fornecedores de outsourcing;
Perceção da qualidade dos produtos produzidos em Portugal e valor acrescentado dos 

mesmos;
Tendências quanto ao volume de encomendas a produzir.

Os resultados da análise estatística descritiva são apresentados em tabelas de frequências. A 
variável “Principal produto da atividade económica” foi também analisada com recurso à análise 
de frequências de variáveis de resposta múltipla. Para entender o efeito da crise (financeira inter-
nacional de 2008) na opção de “fazer outsourcing” recodificou-se a variável “início de atividade” 
numa nova variável e analisou-se as frequências de empresas que foram criadas antes ou no ano de 
2008 ou após 2008. 

Para a estatística inferencial, nomeadamente para aferir a possível associação entre variáveis des-
te estudo, recorreu-se complementarmente a testes de Qui-Quadrado (χ2) e de Fisher (exact test). 
Enquanto o teste de qui-quadrado é adequado para comparar proporções entre 2 ou mais grupos 
(independentes) ou testar a associação entre duas variáveis nominais em amostras com dimensão, o 
teste de Fisher, de acordo com os autores Landau & Everett (2004); Diamantopoulos & Schlegel-
milch (2006); Hae-Young (2017), deve ser aplicado quando a dimensão da amostra é inferior a 20.

Para o presente caso, adotou-se um nível de confiança de 95%, a partir do qual se aceitou ou 
não a hipótese alternativa. Para cada um dos testes de χ2 efetuados, a hipótese alternativa pres-
supõe haver algum tipo de associação entre as variáveis testadas. A hipótese nula é, portanto, a 
negação desta, ou seja, de que não há associação entre as variáveis testadas. 

Constata-se que a amostra é diversificada e, simultaneamente, limitativa dada a especificidade 
da mesma.
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Ainda assim, verifica-se que, dos mesmos, 11,4% têm como país de origem o Japão e a Espa-

nha; 8,6% a Dinamarca, Alemanha e Suécia; 5,7% a Bélgica, França, Holanda e Reino Unido. 
Em relação ao país de origem dos restantes constituintes da amostra, verificam-se percentagens 
de 2,9%. 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A Tabela 1 apresenta a frequência de outsourcing de fornecedores das empresas de PL de 
vestuário internacionais, organizadas por dois grupos temporais – antes e depois de 2008. Veri-
ficamos que 29,41% da nossa amostra não faz outsourcing em mercados externos. Os inquiridos 
que fazem outsourcing nos mercados externos fazem-no em mais que um país em simultâneo. 

Tentou perceber-se qual a influência da maturidade das empresas na opção de outsourcing 
externo para as empresas inquiridas. Do total da amostra, vinte e cinco empresas fizeram out-
sourcing dos seus produtos no mercado externo. No entanto, há uma parte considerável (dez 
empresas) que não recorrem ao outsourcing para os seus produtos. Conclui-se que, do total das 
dezanove empresas mais maduras, 89,5% das mesmas fazem outsourcing dos seus produtos no 
mercado externo, enquanto que, das dezasseis empresas criadas, após 2008 apenas 50% das mes-
mas o fazem. Verifica-se que o valor do teste de Fisher (one-tail e two-tail) é inferior ao nível de 
significância escolhido (α=0,05). Este valor permite rejeitar a hipótese nula de independência das 
variáveis e afirmar que existe evidência estatística que permite concluir que o facto de a empresa 
ter sido criada antes de 2008 tem influência no outsourcing em mercados externos. 

Tabela 1: Frequência de empresas com outsourcing dos seus produtos em mercados externos antes e depois 
de 2008

Fonte: elaboração própria (análise estatística no SPSS)

Tabela 2: Teste de Fisher para a variável outsourcing em mercados externos antes e depois de 2008

Fonte: elaboração própria (análise estatística no SPSS)

Frequency Percentage
Valid 

Percentage
Cumulative 
Percentage

No 8 50 50 50
Yes 8 50 50 100
Total 16 100 100
No 2 10,5 10,5 10,5
Yes 17 89,5 89,5 100
Total 19 100 100

After 2008 Valid

Before _or _in 
2008

Valid
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Lin, et. al., (2006) referem que o país de origem tem uma importante consequência positiva 

nas intenções de compra. Os estudos de Andréhn, et al. (2015) acrescentam que os consumidores 
associam a qualidade de uma categoria de produto ao país de origem. Nesse sentido, com este 
estudo procurou-se perceber se os produtos fabricados em Portugal têm uma boa reputação junto 
dos retalhistas de PL. 

Através dos resultados infere-se (Tabela 4) que a maior parte dos inquiridos (85,7%) conside-
ra “boa” a qualidade dos produtos fabricados nas empresas portuguesas e apenas 11,4% a classifica 
de “muito boa”. De acordo com o teste de Qui-quadrado (Tabela 9), há evidência estatística para 
afirmar que há de facto diferenças entre os grupos (p <0,05).

Tabela 3: Classificação da qualidade dos produtos fabricados nas empresas portuguesas

Fonte: elaboração própria (análise estatística no SPSS)

Tabela 4: Teste de Qui-quadrado para a classificação da qualidade dos produtos fabricados nas empresas 
portuguesas

Fonte: elaboração própria (análise estatística no SPSS)

Conclui-se que, apesar da boa qualidade percecionada nos produtos fabricados em Portugal 
(Tabela 3), o fator “Made in Portugal” para 51,4% dos inquiridos é visto como um fator nada ou 
moderadamente importante para acrescentar valor aos seus produtos (Tabela 5). De facto, de 
acordo com o valor do teste de Qui-quadrado efetuado (Tabela 6), não existe evidência estatística 
(p > 0,05) para afirmar que o fator “Made in Portugal” constitui um fator importante para acres-
centar valor aos produtos dos inquiridos.

Tabela 5: Importância atribuída ao “Made in Portugal” 

Fonte: elaboração própria (análise estatística no SPSS)
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Tabela 6: Teste Qui-quadrado para a importância do Made in Portugal

Fonte: elaboração própria (análise estatística no SPSS)

Quanto às intenções de outsourcing para futuras produções (Tabela 7), “Intenções de produ-
zir em Portugal nos próximos 3 anos”, verifica-se que 85,7% dos constituintes da amostra afirmam 
que o outsourcing de vestuário em Portugal está contemplado nas suas intenções. Dos restantes, 
8,6% estão indecisos e apenas 5,7% dos inquiridos refere não ter qualquer interesse em produzir 
em Portugal nos próximos 3 anos. De acordo com o teste de Qui-quadrado efetuado (Tabela 8), 
existe evidência estatística (p <0,05) para afirmar que há interesse por parte das empresas inquiri-
das em considerar Portugal como fornecedor de outsourcing.

Tabela 7: Intenções de produzir em Portugal nos próximos 3 anos

Fonte: elaboração própria (análise estatística no SPSS)

Tabela 8: Teste Qui-quadrado para as Intenções de produzir em Portugal nos próximos 3 anos?

Fonte: elaboração própria (análise estatística no SPSS)
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Face aos resultados obtidos (Tabela 9), verifica-se que, de acordo com as tendências deste setor 

de atividade, o número de peças a produzir anualmente por cliente tem vindo a diminuir drasti-
camente ao longo da última década. De facto, não obstante o interesse em recorrer a outsourcing, 
verifica-se que a previsão de quantidades a fabricar é bastante comedida. Existe evidência estatís-
tica (p <0,05) (Tabela 10) para afirmar que, por parte das empresas inquiridas, a maioria (51,4%) 
planeia produzir por ano menos de duas mil unidades de vestuário e ainda que 25,7% dos inqui-
ridos refere planear produzir apenas entre duas mil e cinco mil peças.  Dos restantes inquiridos 
somente 20% planeia produzir mais de dez mil unidades no próximo ano e 2,9% entre cinco mil 
e uma e dez mil unidades.

Tabela 9: Intenção de Produção para o ano seguinte à recolha de dados

Fonte: elaboração própria (análise estatística no SPSS)

Tabela 10: Teste de Qui-quadrado para a intenção de produção para o ano seguinte à recolha de dados

Fonte: elaboração própria (análise estatística no SPSS)

De acordo com a análise estatística efetuada no estudo (Tabela 11), verifica-se que num con-
texto internacional as empresas têm que deter vários recursos competitivos, tal como tem vindo a 
ser sugerido (Vinh La & Styles, 2009). 

Conclui-se que, dos 7 itens em análise (Tabela 11) - “determinantes na escolha do fornece-
dor de outsourcing externo”, a qualidade e o preço surgem como os fatores mais importantes na 
escolha dos fornecedores de outsourcing externo, seguidos pela confiança no pessoal fornecedor 
e a quantidade a produzir para os retalhistas de PL. Como se pode verificar (Tabela 12), o valor 
do teste do qui-quadrado é inferior ao nível de significância escolhido (p <0,05) para os fatores 
“preço”, “qualidade”, “quantidade” e “confiança no fornecedor”. Este valor permite rejeitar a hi-
pótese nula de independência das variáveis e permite afirmar que existe evidência estatística que 
possibilita concluir que o preço, a qualidade, a quantidade e a confiança no fornecedor são fatores 
que têm influência na escolha do fornecedor. Por outro lado, não há evidência estatística quanto 
à localização geográfica, notoriedade da empresa produtora e o portefólio da mesma que eviden-
ciem a influência destes fatores na escolha do fornecedor de outsourcing externo.
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Tabela 11: Importância dos determinantes na escolha dos fornecedores

Fonte: elaboração própria (análise estatística no SPSS)
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Tabela 12: Teste Qui-quadrado para os determinantes na escolha do fornecedor de outsourcing externo

Fonte: elaboração própria

Oxborrow & Brindley (2014) referem que a indústria de vestuário tem atuado nos últimos 20 
anos como um microcosmo da mudança industrial global, tomando como exemplo as mudanças 
na estrutura da indústria, relações, globalização e o desenvolvimento das tecnologias de informa-
ção e comunicação. Para Masson, et al. (2007), os retalhistas da indústria de moda operam agora 
num contexto de fornecedores globais, onde podem aceder, a baixo custo, a altas competências e a 
indústrias têxteis altamente qualificadas, e ainda a uma ampla rede de fornecedores com soluções 
para diferentes necessidades. 

Dentro deste contexto de fornecedores globais, algumas empresas perdem frequentemente a 
ética na cadeia de gestão e tentam alavancar os seus negócios com custos baixos, onde quer que 
eles estejam disponíveis, ignorando os direitos e custos humanos. O mundo e as organizações dos 
direitos humanos acordaram para este fenómeno na ITV com o colapso de um edifício com 5 
fábricas têxteis em Rana Plaza, Bangladesh, em abril de 2013. Mais de mil e cem pessoas morreram 
e duas mil e quinhentas ficaram feridas quando prestavam serviços de confeção de vestuário para 
marcas como Mango, Benetton ou Primark (Kumar, 2015). Para Roloff (2015), apesar dos esfor-
ços de algumas empresas (nomeadamente a Puma, empresa com outsourcing de serviços de pro-
dução na Turquia, país onde se incentiva não só o fornecedor de primeira linha, como os restantes 
fornecedores de segunda linha a cumprirem o código de conduta e os direitos humanos), nem 
sempre isso acontece. Alguns retalhistas auditam apenas o fornecedor de primeiro nível e ignoram 
os fornecedores de segundo nível (subcontratados para fazer ornamentos de costura que o for-
necedor de primeiro nível não pode fazer ou para fazer face aos períodos de picos de produção). 

O resultado do estudo efetuado por Sheng (2012) sobre o impacto da eliminação das quotas 
de exportação no comércio de vestuário entre 2000 e 2009 sugere que a eliminação das quotas não 
iria apenas afetar os Estados Unidos e a Europa, mas poderia também levar a mudanças no âmbito 
do fluxo de comércio entre países e regiões. De entre as primeiras constatações, aparentemente, a 
China seria um dos maiores beneficiários da remoção de quotas. No entanto, concluiu que o im-
pacto da eliminação de quotas nos 51 países exportadores observados da Ásia, África, América do 
Norte, Centro e Sul da Europa foi desigual entre os países localizados nas diferentes regiões geo-
gráficas. De acordo com o autor, os 51 países exportadores de vestuário tiveram apenas mudanças 
na participação nos mercados e nenhuma evidência estatística mostrou diferença nas quotas de 
mercado entre 2005 e 2009. O autor sugere ainda que os países europeus, especificamente, ganha-
ram mais quota de mercado entre 2000 e 2009 do que o resto do mundo e a China. 

Conclui-se que o crescimento da moda e do setor de vestuário superou o mercado como um 
todo (Sheng, 2012). No entanto, este é um mercado volátil e imprevisível e a escolha do fornece-
dor pode ser um risco para o negócio (Oxborrow & Brindley, 2014). Ainda que existam muitas 
parcerias com foco na redução de custos (Masson, et al., 2007), se o objetivo da parceria for a me-
lhoria do desempenho social e ambiental, os compradores devem certificar-se de que as políticas 
de compra estão alinhadas com o objetivo e o parceiro estratégico, sob pena de um ambiente hostil 
comprometer os esforços de ambos os parceiros (Kumar, 2015; Roloff, 2015).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em Portugal, alia-se a paixão e o saber fazer das PMEs à resiliência e à vontade de vencer numa 
indústria de tradição e, frequentemente, de cariz familiar, tornando o nosso país um fornecedor 
de vestuário a longo prazo. 

Tendo em conta precisamente o contexto supracitado, este estudo teve como objetivo explo-
rar os fatores determinantes na escolha dos fornecedores de outsourcing externo de vestuário e a 
influência da marca “Made in Portugal”. 

O estudo baseou-se na revisão de literatura apresentada, em dados secundários e em trinta e 
cinco respostas obtidas, através de uma amostra objetiva e não aleatória, efetuada especificamente 
para este estudo.

Os resultados sugerem que o binómio preço/qualidade é o fator determinante na escolha do 
fornecedor de outsourcing, seguido da confiança no pessoal fornecedor e da quantidade a produ-
zir. 

Ao mesmo tempo, demonstra que Portugal é considerado um fornecedor de produtos de qua-
lidade. Apesar de os clientes internacionais reconhecerem cada vez mais o que o nosso país tem 
para oferecer, os resultados sugerem que, para uma parte significativa da amostra, o fator “Made in 
Portugal” não é percecionado como fonte de valor acrescentado. Estes dados podem sugerir que o 
serviço de produção de vestuário português não é pago como tal, conforme se observa na revisão 
de literatura. Os relacionamentos padrão tornam-se assim menos relevantes, sobretudo quando as 
adaptações específicas do cliente e de um fornecedor criam várias ligações exclusivas e necessárias 
para a cocriação de valor (Baraldi, et al., 2014). 

Este resultado, embora limitado pelo número de inquiridos, permite sugerir que, eventual-
mente, uma aposta na promoção da marca Portugal poderia trazer benefícios à empresa e à indús-
tria do vestuário nacional. Assim, a promoção da marca não passa tanto pelo marketing, mas por 
uma aposta numa comunicação forte que promova a imagem dos produtos de vestuário produzi-
dos em Portugal e exportados para os mercados internacionais. 

6. LIMITAÇÕES AO ESTUDO 

Os dados foram recolhidos através de trinta e cinco questionários, sendo os constituintes da 
nossa amostra oriunda de dezanove países. Assim, concluímos que a principal limitação do pre-
sente estudo se encontra na amostra diversificada e, simultaneamente, limitativa. Consideramos 
que o local onde foram distribuídos era o indicado ao objetivo do estudo, no entanto, encontra-
ram-se adversidades: a não recetividade à participação e a natureza das ações a decorrer nesse meio 
não eram as mais favoráveis para esta ação. Relembramos que se tratava de duas feiras de vendas de 
produtos Private Label em plena ação.
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AS TÉCNICAS DE ANÁLISE DE RISCO NA 
AVALIÇÃO DE INVESTIMENTOS

RISK ANALYSIS TECHNIQUES IN INVESTMENT 
ASSESSMENT

Nuno Teixeira 1

Resumo

O objetivo geral deste trabalho foi evidenciar a importância das técnicas de análise de 
risco para a elaboração de um melhor planeamento financeiro e controlo das decisões de 
investimento. No enquadramento teórico procurou-se estudar vários conceitos e técnicas 
associadas à avaliação de investimentos e ao risco e incerteza na tomada de decisão. Para tal, 
realizou-se um estudo de caso sobre uma filial angolana de uma empresa portuguesa, que é 
um dos principais competidores nesse país na área das tecnologias de informação e de co-
municação. Para além do estudo de viabilidade do projeto de investimento foram realizadas 
várias técnicas de análise do risco: análise de sensibilidade, criação de cenários e a simulação 
de Monte Carlo. Evidenciou-se que a utilização de tais técnicas, não só permite a identifi-
cação das variáveis mais importantes do projeto, como a obtenção de uma visão mais deta-
lhada e com maior rigor da viabilidade económica e financeira do investimento a realizar.

PALAVRAS CHAVES: Avaliação de Investimentos, Risco, Técnicas de Análise do Risco

Abstrat

The general objective of this work was to highlight the importance of risk analysis me-
thodologies for the elaboration of better financial planning and control of investment deci-
sions. In the theoretical framework, we tried to study various concepts and techniques asso-
ciated with the evaluation of investments and the risk and uncertainty in decision making. 
To this end, a case study was conducted on an Angolan subsidiary of a Portuguese company, 
which is one of the main competitors in that country in the industry of information and 
communication technologies. In addition to the feasibility study of the investment project, 
several risk analysis techniques were performed: sensitivity analysis, scenario creation and 
Monte Carlo simulation. It was shown that the use of such techniques not only allows the 
identification of the most important project variables, but also gives a more detailed and 
accurate view of the economic and financial viability of the investment to be made.
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1. INTRODUÇÃO

O investimento pode ser visto como alicerce fundamental e indispensável para o desenvol-
vimento económico e financeiro de uma empresa, porque é a partir dele, que há uma expansão 
da atividade e, consequentemente, um aumento dos cash-flows futuros trazendo assim vantagens 
competitivas face à concorrência. Devido à atual conjuntura empresarial, caracterizada sempre 
por bastante incerteza, tem se verificado uma maior preocupação por parte dos empresários em 
analisar a viabilidade económica e financeira dos investimentos e o respetivo retorno para alcançar 
o sucesso.

Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho é evidenciar a importância das técnicas de aná-
lise de risco para a elaboração de um melhor planeamento financeiro e controlo da atividade. Tal, 
pressupõe a obtenção de informação privilegiada sobre as expectativas da evolução da atividade e 
diversos pressupostos económicos e financeiros e, por isso, escolheu-se a metodologia de investi-
gação denominada de estudo de caso. Assim, estudou-se uma filial angolana de uma empresa por-
tuguesa na área das tecnologias de informação e comunicação, porque se tinha acesso privilegiado 
aos dados económicos e financeiros necessários para a realização do trabalho de investigação e, 
porque pretendeu-se dar uma visão sobre as principais variáveis associadas à gestão dos negócios 
num país que é um dos principais parceiros comerciais de Portugal fora da União Europeia. Se-
gundo os dados do INE (2017), Angola representa mais de 2 biliões de euros nas exportações do 
país, sendo a par dos Estados Unidos da América, o principal parceiro comercial fora da União 
Europeia.

Quanto à estrutura do trabalho, irá contemplar um enquadramento teórico recorrendo a vá-
rios autores que abordam questões sobre a avaliação de investimentos, tais como, determinação 
dos cash-flows e da rendibilidade a exigir nos projetos, indicadores de avaliação da decisão de 
investimento, os tipos de risco no contexto empresarial e as principais técnicas de análise do risco 
e da incerteza. O estudo empírico irá ser constituído pela metodologia e os objetivos de investi-
gação, bem como, pela caracterização da empresa alvo do trabalho, por um resumo do estudo de 
viabilidade económica e financeira do investimento a realizar, bem como, a avaliação da criação 
de valor e a aplicação das técnicas de avaliação do risco, evidenciando-se as suas vantagens para a 
tomada de decisão sobre investimentos estratégicos. Por último, são apresentadas as conclusões 
do trabalho efetuado.

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO

2.1. Avaliação de Projetos de Investimento

A criação e o desenvolvimento de qualquer negócio compreendem múltiplas decisões, des-
tacando-se a análise da viabilidade dos investimentos necessários para garantir-se os meios ade-
quados à concretização dos objetivos organizacionais previamente traçados. A realização de in-
vestimentos exige a aplicação de importantes recursos financeiros com impacto durante diversos 
exercícios económicos, sendo fundamental conhecer como os diversos riscos se refletem a nível 
económico e financeiro na organização. A análise da sua viabilidade económica e financeira é 
feita normalmente para um horizonte temporal de médio e longo prazo (Menezes, 2003). No 
entanto, o número de períodos económicos a estudar está diretamente relacionado com a vida útil 
dos investimentos a realizar, podendo variar bastante de acordo com o sector de atividade que se 
pretende analisar (Mota et al, 2004). Por exemplo, empresas da área de negócios das tecnologias 
de informação, caracterizada por ter produtos com ciclo de vida muito reduzido, terão estudos 
de viabilidade com um número de anos previsionais bastante menor face a players do sector da 
hotelaria, cuja atividade exige elevados investimentos iniciais em construção e em mobiliários que 
apenas são rentabilizados na sequência de vários anos de exploração. Após se verificar a capaci-
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dade dos investimentos para gerarem resultados ao longo dos diversos exercícios da sua vida útil, 
considera-se ainda um último ano, que representa o finalizar do projeto, onde se faz a avaliação 
dos ativos e passivos necessários à atividade e constata-se a sua contribuição para a viabilidade do 
negócio em análise (Menezes, 2003).

Assim, a avaliação económica da decisão de investimento é realizada, tendo em consideração 
os fluxos de caixa futuros que se perspetiva que o negócio em análise possa vir a obter. Utilizam-
-se os fluxos de caixa em prejuízo dos resultados contabilísticos, em virtude destes últimos não 
representarem necessariamente meios financeiros. Assim, uma decisão de investimento baseada 
em resultados, sem ter em conta, por exemplo, os prazos médios de recebimento e de pagamento 
a praticar na atividade, poderá colocar em causa a sobrevivência da empresa, uma vez que não se 
consegue ter uma visão dos meios financeiros reais que estarão disponíveis para o normal desen-
volvimento do negócio (Brealey e Myers, 1998). Para se apurarem os fluxos de caixa, para além dos 
valores do investimento, deverão considerar-se os meios libertos do projeto e os investimentos em 
fundo de maneio. Os primeiros, incluem os resultados que se esperam gerar na atividade normal 
a desenvolver, acrescidos dos custos não desembolsáveis que não exigem pagamentos à empresa, 
como são os casos das amortizações e depreciações, representativas do desgaste periódico dos in-
vestimentos a realizar; os segundos, estão relacionados com a política comercial a assumir, nomea-
damente com os prazos de recebimento dos rendimentos gerados e com os prazos de pagamento 
dos diversos gastos da atividade. O esquema seguinte resume o processo base de apuramento dos 
fluxos de caixa tendo em vista a avaliação da decisão económica de investimento (Teixeira e Par-
dal, 2005):

Figura 1 - Determinação dos fluxos de caixa do negócio

Os fluxos de caixa previsionais representam séries anuais de pagamentos e recebimentos, espa-
lhados ao longo do projeto, como resultado do investimento efetuado. Como o valor do capital é re-
lativo ao longo do tempo, derivado da evolução das taxas de inflação e de juro, os fluxos de caixa dos 
diversos anos previsionais não são comparáveis com o valor do investimento inicial (Teixeira, 2013). 

De acordo com o mesmo autor, atualiza-se o valor ao momento inicial do investimento, de 
modo a verificar-se se conseguem gerar a rendibilidade exigida e se, de acordo com os padrões 
monetários existentes, aquando do momento da avaliação do negócio, conseguem cobrir o inves-
timento realizado.

Segundo Megre (2013) a rendibilidade a exigir, normalmente designada por taxa de atuali-
zação é um fator muito importante na verificação da capacidade de criação de valor do projeto. 
Para além disso, a determinação das taxas de atualização deve ter em conta o risco associado ao 
investimento. Por exemplo, as taxas de atualização devem ser superiores à taxa de juro, no caso da 
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empresa recorrer a empréstimos, e às taxas de rendibilidade de alternativas de aplicação dos seus 
capitais. Assim, exprimem o custo de oportunidade do capital, ou seja, o rendimento que o inves-
tidor pretende, tendo em conta o risco do investimento. 

Teixeira (2013), refere que existem quatro métodos genéricos para definir a taxa de atualiza-
ção: 

• Ajustamento das taxas de juro das obrigações do tesouro de médio e longo prazo;

Taxa de Atualização ( r )= [(1+T1)*(1+T2 )*( 1+T3 )]-1

Legenda: T1 – Taxa de Remuneração sem risco como é o exemplo das obrigações do tesouro, 
que pretende compensar os investidores que são avessos aos riscos; T2 – Prémio Anual de Risco 
definido com base no risco e na incerteza associados ao investimento e representa a parte adicional 
relativamente um investimento seguro; T3 – Taxa Anual de Inflação (apenas é utilizada quando 
os cash-flows a atualizar estão a preços correntes).

•  Prémio de risco sobre as taxas de financiamento negociadas, sendo este método muito 
utilizado pelos empresários para definir as rendibilidades a exigir ao negócio. Damo-
daran (2017), refere que o mercado português detém um prémio de risco de 4,86%;

•  ROI – return on investment médio do setor de atividade. Esta rendibilidade, repre-
senta a remuneração que os negócios de empresas semelhantes do mesmo setor estão a 
gerar para os investidores e, por isso, pode servir de referência para a taxa de atualiza-
ção a considerar. Pode ser obtida na central de balanços do Banco de Portugal;

•  WACC - weight average cost of capital, que em português é designado por custo mé-
dio ponderado do capital (CMPC). A sua forma de cálculo é a seguinte:

CMPC=(CP/A)*Ccp+(P/A)*Cca*(1-t)

Legenda: CP - Capital Próprio; A - Ativo Liquido; Ccp - Custo do Capital Próprio; P - Passi-
vo; Cca - Custo do Capital Alheio; t - Taxa efetiva de imposto sobre o rendimento. 

O WACC é constituído pela soma dos custos dos capitais próprios e dos passivos, devidamen-
te ponderados pelo seu peso no financiamento do ativo líquido. Deste modo, pretende-se que os 
gestores tenham em atenção as fontes de financiamento mais baratas, tornando menor o custo do 
capital necessário para financiar a atividade. Assim, ao diminuírem o valor do WACC contribuem 
igualmente para a criação de valor, porque reduzem o custo do investimento e, em simultâneo, 
aumentam o valor dos excedentes financeiros criados (Teixeira, 2013).

Como já foi referido, os critérios que se fundamentam na técnica da atualização financeira, a 
qual tem como parâmetro de base os cash-flows a libertar pelos investimentos, são os mais utiliza-
dos na avaliação da rendibilidade de projetos dado que consideram o valor temporal do dinheiro 
e o custo de oportunidade do capital. De seguida é feita uma caraterização dos principais indica-
dores referidos pela bibliografia e mais utilizados na vida empresarial.

Os critérios mais referenciados segundo diversos autores (por exemplo Barros, 2002; Teixeira, 
2013 e Marques, 2014) para medir a viabilidade de um projeto de investimento são o VAL (Valor 
Atual Líquido), a TIR (Taxa Interna de Rendibilidade), o IRP (Índice de Rendibilidade do Pro-
jeto) e o PRI (Período de Recuperação do Investimento).

Valor Atual Líquido
Numa ótica de maximização do valor dos investidores, este é um critério de avaliação muito 

utilizado porque nos mostra a verdadeira riqueza criada pelo projeto e também considera o valor 
temporal do dinheiro e o custo de oportunidade do capital. 
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O VAL de um projeto de investimento corresponde à soma de todos os fluxos de caixa previ-

sionais atualizados ao momento inicial, comparando os excedentes de tesouraria decorrentes da 
atividade normal da empresa, com os desembolsos de investimentos realizados. O seu valor deverá 
ser sempre positivo, o que evidencia capacidade para cobrir o investimento inicial, para garantir a 
remuneração exigida pelos investidores e, ainda, para gerar excedentes que contribuem para uma 
maior autonomia financeira no desenvolvimento da atividade.

Taxa Interna de Rendibilidade
De acordo com Barros (2002) a Taxa Interna de Rendibilidade é a taxa de atualização que 

torna o valor atual líquido igual a zero, isto é, a remuneração máxima que o projeto pode conceder 
aos investidores sem por em causa a cobertura do investimento inicial. Para tal, iguala-se a equação 
do VAL a zero e resolve-se em ordem à taxa de atualização (r = TIR). Acima dessa remuneração, o 
projeto não consegue, em simultâneo, cobrir o investimento inicial e a rendibilidade exigida pelos 
diferentes investidores.

Segundo Megre (2013), com base na regra da TIR, um investimento é aceitável se a TIR for 
superior à taxa de atualização utilizada. Caso seja inferior, ele deve ser rejeitado.

Para Abecassis e Cabral, (2000) a TIR deverá ser comparada com a taxa atualização (que 
inclui a rendibilidade exigida pelos proprietários e banca) de modo a saber-se se o projeto é sufi-
cientemente rentável para cobrir o custo do capital envolvido no projeto.

O Índice de Rendibilidade de um Projeto
O IRP é um critério de avaliação de projetos baseado no rácio entre o VAL adicionado do 

investimento e o próprio investimento (Porfírio et al,2004).
Assim o índice de rendibilidade (IRP) de um investimento mede o número de vezes que o 

projeto consegue criar o investimento realizado.
Caso este índice seja igual à unidade, é indiferente para a gestão aceitar ou rejeitar o projeto, o 

que é consistente com o facto de, nesta hipótese, o VAL ser nulo. Se o IRP for superior à unidade, 
o projeto revela-se rentável, logo aceitável. Pelo contrário, se o IRP for inferior à unidade, isso 
significa que para a taxa de atualização utilizada, o VAL é negativo e que, portanto, o projeto deve 
ser rejeitado (Silva, 1999).

O Período de Recuperação do Investimento
Para Megre (2013), o período de recuperação do investimento, que também é conhecido 

como payback, pretende determinar o número de exercícios que são necessários para que as recei-
tas de exploração, deduzidas das despesas, equilibrem o montante de capital investido, ou seja o 
tempo necessário para recuperar um investimento. 

O PRI, utilizado na avaliação de projetos de investimento, calcula o retorno desde o arranque 
do projeto até que os fluxos de caixa acumulados igualem o custo do investimento, momento em 
que se diz que o investimento está recuperado. Assim, este método indica a rapidez com que o 
projeto é recuperado, mas não mede a sua rendibilidade (Silva, 1999).

Segundo Abecassis e Cabral (2000), é aconselhado usar o método do PRI quando se suspeita 
ser rápido o período de obsolescência dos equipamentos ou quando se sabe ser limitado o período 
de exploração e com cenários de elevados riscos. 

 2.2. Decisões de investimento em contexto de risco

As decisões de investimento são decisões previsionais sobre situações que se verificarão no 
futuro. Relativamente a situações futuras ninguém pode ter a certeza que determinado aconteci-
mento se verificará (Barros, 2002). Sendo o cash-flow previsional um acontecimento futuro, tanto 
pode assumir o valor previsto como outro qualquer. Face à ignorância sobre qual será efetivamente 
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o resultado futuro do cash-flow, dever-se-á ter em consideração o risco e incerteza associado a ele 
(Teixeira, 2013).

O risco é descrito como “a possibilidade de perda, levando em conta a variação provável do cash-
-flow futuro” (Nabais e Nabais, 2004 p.140). Vuković e Kristina (2011) definiram o risco como uma 
medida de ocorrência de eventos futuros quando a probabilidade for mensurável. De acordo com 
Soares et al (2015) o risco é à probabilidade de ocorrer ou não uma perda financeira no futuro em 
montante diferente do esperado. Marques (2014) apoiou essa visão afirmando que esse risco ocorre 
quando não se sabe qual o resultado futuro, mas pode-se lhe atribuir probabilidades. 

Sob a perspetiva de Vuković e Kristina (2011) a incerteza quanto ao retorno do projeto deter-
mina o risco de investimento em projetos relevantes e deve ser abordado no processo de tomada 
de uma decisão. 

O risco envolvido difere substancialmente de projeto para projeto, o que condiciona também 
o nível de rendibilidade a exigir. Assim, quanto maior for o risco, maior é a expectativa de ganhos 
elevados, porque os investidores pretendem ser remunerados pelo risco adicional que assumem 
nos seus investimentos (Saias et al 2006).

Segundo Soares et al (2015) a análise e avaliação de projetos de investimento depara-se com 
dois tipos essenciais de risco: o risco económico e o risco financeiro. O risco económico tem a ver 
com os acontecimentos que afetam os resultados operacionais e o ciclo de exploração da atividade. 
Este tipo de risco depende de variáveis associadas ao negócio da empresa, onde se podem destacar 
duas vertentes: comercial (produtos finais e fatores de produção) e tecnológica (inerente à tec-
nologia escolhida e à eficácia na sua utilização). Por outro lado, o risco financeiro está associado a 
problemas de curto prazo (liquidez) ou à degradação da estrutura financeira da empresa no médio 
e longo prazo (solvabilidade). Está relacionado com a contratação de dívidas que consumam o 
resultado criado ou que afetem a estrutura financeira da empresa (Soares et al,2015). 

Segundo Silva e Queirós (2011) existem diversas técnicas desenvolvidas para o tratamento do 
risco e da incerteza na implementação de investimentos, que poderão dar uma visão mais detalha-
da da viabilidade dos projetos.

De entre as técnicas de análise de risco e de incerteza na decisão de investimento, destacam-se 
a análise de sensibilidade, a criação de cenários, as árvores de decisão e o método Monte Carlo 
(Brealey e Myers, 1998).

Análise de sensibilidade
Uma forma de analisar os possíveis resultados de um investimento é por meio da análise de 

sensibilidade, que estuda o efeito que a alteração de uma variável de entrada (input) pode ocasio-
nar nos resultados finais (outputs). Segundo Marques (2014), a análise de sensibilidade pretende 
determinar o efeito que a alteração de uma variável poderá provocar nos rendimentos e custos 
operacionais, usados para estimar os cash-flows, mantendo-se para todas as outras variáveis os 
valores inicialmente estimados. A identificação das variáveis que determinam o sucesso do projeto 
torna-se uma medida muito útil na redução do risco, pois permite reduzir a incerteza através de 
maiores investimentos de tempo e capital na monitorização dos fenómenos que são essenciais para 
o sucesso do negócio (Porfírio et al  2004). 

Segundo Teixeira (2013), este método consiste em analisar as simulações possíveis para di-
ferentes variáveis económicas ou financeiras que constituem maior incerteza no futuro, identifi-
cando os fatores mais importantes para a criação de valor. Por exemplo: preços de venda; custos 
operacionais; quantidades vendidas; nível de investimento; nível de stocks; prazo médios de rece-
bimento e de pagamento.

A análise de sensibilidade demonstra, portanto, o impacto que tais variações têm sobre a cria-
ção de valor do investimento, medida pelo VAL e a TIR, (Soares et al, 2015).

O seu primeiro passo será, portanto, a identificação das variáveis críticas para a rendibilidade 
do projeto, fazendo-se em seguida uma análise do impacto que terão, sobre o projeto (Saias et al, 
2006).
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 Apesar de a análise de sensibilidade ser uma das técnicas mais utilizadas, poderá ser complemen-

tada com a análise de cenários, ajudando a ampliar a capacidade de previsão de mudanças no negócio.

Análise de Cenários 
A análise de cenários é uma variante da análise de sensibilidade. Esta análise estuda o impacto 

de uma série de cenários diferentes que a empresa ou o projeto podem vir a deparar-se no futuro, 
considerando, entretanto, as relações entre as variáveis e suas mudanças simultâneas. É uma téc-
nica de análise de risco em que as séries de circunstâncias financeiras, boas e más, são comparadas 
com uma situação mais provável (Weston & Brigham, 2000).

Quando uma empresa elabora um projeto de investimento, devem ser construídos vários ce-
nários que se baseiem na análise do ambiente externo e nas competências internas, que procuram 
descrever determinadas situações no futuro e que coloquem o foco nas variáveis críticas. A partir 
de cada cenário, faz-se uma análise de rendibilidade do investimento (Soares et al, 2015). Assim, 
a análise de cenários não consiste apenas em modificar algumas variáveis mantendo as restantes 
constantes, mas sim, reformular todo o estudo de modo a considerar como é que o projeto tende-
ria a evoluir considerando a possibilidade de uma evolução de mercado favorável e/ou desfavorá-
vel, verificando-se o impacto nos indicadores de avaliação. 

Árvores de Decisão e Opções Reais
Segundo Barros (2002), a árvore de decisão é um instrumento de análise que possibilita a vi-

sualização de várias opções do desenvolvimento dos projetos. É muito utilizada nas determinações 
do risco dos projetos de investimento que passam por várias etapas e propicia uma maior visualiza-
ção das opções e das vantagens financeiras das diversas alternativas de ação.

Figura 2 - Esquema de árvore de decisão
Fonte: Picanço et al (2015)

A resolução clássica de uma árvore de decisão consiste em, começando do seu ponto final, 
multiplicar o valor de cada ramo pela sua probabilidade, até se chegar à raiz da árvore. O somató-
rio destes produtos é o valor esperado para a árvore (Picanço et al 2015).

Para Silva (2014) nas árvores de decisão utilizam-se geralmente dois tipos de nodos (também 
designados por nós): nodos de probabilidade que representam os acontecimentos incertos e são 
geralmente identificados por um círculo, e nodos de decisão, que representam decisões a tomar 
pelo gestor e são geralmente identificados por um quadrado ou retângulo.

O método da árvore de decisões representa uma tentativa de considerar alternativas que exis-
tem de facto ao longo do tempo, num processo de tomada de decisão. Assim, é um meio de mos-
trar a anatomia de um processo de decisão de investimento e de identificar a interação entre a 
decisão presente, eventos possíveis, ações da concorrência e possíveis decisões futuras e respetivas 
consequências (Porfírio et al 2004). 
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Associada às árvores de decisões, foi desenvolvida outra técnica de avaliação de investimentos 

bastante importante para verificar a viabilidade económica e financeira de projetos que se desen-
volvem por etapas ou que poderão ter diferentes alternativas de desenvolvimento no futuro: as 
opções reais. 

As opções reais baseiam-se na determinação do valor dos projetos considerando a valia econó-
mica de cada uma das opções possíveis de enquadrar nos investimentos a analisar, sendo as mais 
comuns: de expansão, de diferimento, de extensão, de alteração de escala das operações, de mu-
dança de atividade, de interrupção da atividade, contratuais, de aprendizagem, compostas - pro-
jetos em múltiplas fases - e arco-íris - existem diferentes fontes de incerteza associadas ao projeto 
(Neves, 2002).

Método de Monte Carlo
Em ambientes de incerteza a simulação de Monte Carlo é uma alternativa viável para ser utili-

zada na obtenção de uma visão mais real do retorno e do risco de um projeto. Este método envolve 
a utilização de milhares de cenários possíveis nas simulações, o que pode facilitar a conversão de 
um cenário incerto para um cenário de risco calculado. 

   Nesse sentido, a simulação de Monte Carlo é uma técnica matemática que consiste num 
processo de amostragens aleatórias de variáveis de uma distribuição de probabilidades que pro-
porcionam uma distribuição de outputs para uma melhor perceção do risco de prováveis fluxos de 
caixa no VAL de um projeto (Couto et al, 2014). 

Esse método, cria valores para as variáveis de forma aleatória com possibilidades de gerar even-
tos possíveis de acontecerem. Essa geração aleatória é isenta, segundo Neto et al (2002), de uma 
linha mais otimista ou pessimista por parte de quem analisa. Cada criação de novos números 
corresponde a um possível cenário de acontecer, que é guardado em uma distribuição de probabi-
lidade (por exemplo, normal, exponencial ou uniforme). A disposição desses eventos em uma dis-
tribuição possibilita a avaliação da probabilidade de ocorrência de cada evento, através de medidas 
de estatística descritiva, como a média e o desvio padrão (Neto et al 2002). 

Basicamente, o processo inicia-se com a identificação das variáveis a serem geradas de forma 
aleatória, bem como, a definição da quantidade de iterações a realizar. Quanto maior for o número 
de tentativas melhor será, já que os resultados serão mais representativos (Neto et al 2002).

Assim, a simulação pode representar um fator positivo na tomada de decisões uma vez que 
permite um conhecimento melhor do impacto no projeto, através de múltiplas simulações, sobre 
o comportamento das variáveis envolvidas na decisão. Proporciona à gestão a possibilidade de 
examinar e avaliar diversos planos antes da realização do investimento. Uma vez determinado o 
plano mais conveniente, aquele que contém o máximo de vantagens e o mínimo de desvantagens, 
pode-se por em prática na situação real (Garcia et al 2010).

Em resumo, para executar o método de Monte Carlo, existem algumas fases básicas que devem 
ser seguidas: definição das variáveis envolvidas com base em dados passados ou através da sua iden-
tificação num processo de análise de sensibilidade; obtenção de listagem dos números aleatórios 
relevantes para o estudo; obtenção de listagem de valores para cada uma das variáveis definidas; si-
mulação; construção da distribuição de probabilidade para os indicadores (normalmente o VAL) 
e tomada de decisão (Silva & Queirós, 2011).

3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

O objetivo geral deste estudo é evidenciar a importância das técnicas de análise de risco para a 
elaboração de um melhor planeamento financeiro e controlo da atividade.

Nesse sentido, o estudo empírico do trabalho de investigação irá basear-se em três etapas a 
seguir apresentadas:
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• Elaboração do estudo de viabilidade económica e financeira da expansão da filial ango-

lana de uma empresa nacional, que é um dos principais competidores do seu sector a 
atuar nesse país, estando neste momento a planear a realização de um investimento es-
tratégico na ordem dos 14 milhões de dólares e que lhe irá permitir incrementar a ati-
vidade em todas as províncias do país. O estudo irá contemplar um período temporal 
de 5 anos que corresponde ao tempo médio de vida útil da maioria dos investimentos 
estratégicos a realizar e ao número de exercícios que a administração considerou como 
ajustados para medir a capacidade de retorno do investimento;

• Avaliação da capacidade de criação de valor do investimento a realizar, determinando o 
Valor Atual Líquido relativo aos fluxos de caixa gerados ao longo do período de tempo 
analisado. Salienta-se que, a elaboração das previsões económicas e financeiras foi elabo-
rada a preços correntes, incluindo o efeito da taxa de inflação na atividade em Angola;

• Aplicação das técnicas análise de sensibilidade, criação de cenários e simulação Monte 
Carlo, onde se pretende evidenciar as variáveis mais importantes para a atividade e 
que deverão, por isso, ser monitorizadas com mais atenção, e verificar a capacidade 
do investimento para criar valor em diferentes cenários evolutivos dos pressupostos 
económicos e financeiros considerados nas previsões.

Destaca-se que, o trabalho de seguida apresentado, foi a base do estudo económico e financei-
ro entregue numa instituição financeira, que permitiu, a negociação de um empréstimo no valor 
de 4 milhões de USD e que envolveu várias entidades bancárias. Nesse sentido, embora não se 
possa apresentar em pormenor, por uma questão de confidencialidade, os pressupostos do negócio 
que dão origem ao trabalho financeiro, espera-se conseguir através da apresentação deste estudo 
de caso real, demonstrar a aplicação das técnicas de análise de risco, interligando os conhecimen-
tos teóricos com prática empresarial.

Assim, considerando que o objetivo geral deste trabalho é a aplicação das técnicas de análise de 
risco para se garantir um melhor planeamento financeiro do futuro das organizações, e que tal pres-
supõe a obtenção de informação privilegiada sobre as expectativas da evolução da atividade e diver-
sos pressupostos económicos e financeiros, escolheu-se a metodologia de investigação denominada 
de estudo de caso (Yin, 2009). Para o seu desenvolvimento triangulou-se informação de diferentes 
origens, nomeadamente entrevistas, documentos internos e obtenção de informações através da pre-
sença em grupos de trabalho onde foram debatidos os diferentes pressupostos do projeto.

Como referido, o estudo de caso foi realizado sobre uma filial angolana de uma empresa por-
tuguesa na área das tecnologias de informação e comunicação, porque pretendeu-se dar uma visão 
sobre as principais variáveis associadas à gestão dos negócios num país que é um dos principais 
parceiros comerciais de Portugal fora da União Europeia. Segundo os dados do INE (2017), An-
gola representa mais de 2 biliões de euros nas exportações do país, sendo a par dos Estados Unidos 
da América, o principal parceiro comercial fora da União Europeia. A empresa escolhida é um 
dos principais competidores em Angola, tendo um volume de faturação superior a 40 milhões de 
USD. Todos os dados económicos e financeiros utilizados ao longo do trabalho, resultaram de 
informação obtida em documentos internos e de entrevistas realizadas aos decisores da empresa.

Em virtude, de a prestação de contas em Angola se realizar de modo semelhante, ao previsto 
no anterior plano oficial de contabilidade nacional, irão ser apresentadas as previsões económicas 
e financeiras da empresa no formato de demonstrações financeiras anterior à aplicação do SNC 
(Sistema de Normalização Contabilística), destacando-se a utilização recorrente dos termos “pro-
veitos”, “custos”, “imobilizados”, “existências”, entre outros, ao longo do texto e das tabelas.

Ao nível da decisão de investimento e para se medir a capacidade de criação de valor, irá reali-
zar-se o planeamento financeiro da empresa, determinando-se as demonstrações financeiras pre-
visionais e os cash-flows associados. 

De notar que, em virtude de se tratar de uma empresa já existente, irá ser aplicada a metodo-
logia dos cash-flows incrementais, efetuando-se as previsões da empresa com o efeito da realização 
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do projeto previsto e as previsões da empresa sem a realização do investimento, orçamentando-se 
a evolução da atividade de acordo com as condições do negócio atuais. Após se realizarem ambas 
as previsões, irá ser efetuada a comparação entre os dois tipos de cash-flows, apurando-se a sua 
diferença anual e, assim, o incremento do projeto na atividade.

Para a determinação do Valor Atual Líquido do investimento a realizar, irá ter-se em considera-
ção o custo do financiamento associado à operação acrescido de um prémio de risco sugerido pelo 
especialista, professor universitário e investigador na área das finanças empresariais Aswath Damo-
daran, para os países emergentes. De notar que, ao aplicar-se a metodologia dos cash-flows incremen-
tais, torna-se mais difícil de determinar os indicadores payback e TIR, em virtude de que o seu cálcu-
lo implica a existência de fluxos de caixa iniciais negativos. Tal, nem sempre acontece ao se aplicar os 
cash-flows incrementais, uma vez que, várias vezes os cash-flows da empresa com o efeito do projeto, 
superam os cash-flows que se estimam obter sem a realização do mesmo. Desse modo, deixa de haver 
um fluxo negativo que sirva de referência para a realização dos restantes cálculos. 

No que diz respeito, à aplicação das técnicas de análise de risco irão ser utilizadas a análise de sen-
sibilidade, a criação de cenários e a simulação Monte Carlo. Nas diferentes técnicas vão ser estudadas 
alterações nos pressupostos associados aos preços de venda praticados, às quantidades vendidas, ao 
nível de custos e de investimento e aos prazos de recebimento, de pagamento e de rotação de inven-
tários. Tanto as variáveis selecionadas como as variações simuladas, resultaram da informação traba-
lhada nas entrevistas realizadas junto da administração e do seu conhecimento específico do negócio 
e do mercado angolano. De referir, ainda, que as técnicas das árvores de decisões e das opções reais 
não foram aplicadas, porque o projeto irá ser realizado sem ser por etapas e sem quaisquer perspetivas 
de alternativas substancialmente diferentes de desenvolvimento do negócio.

No caso específico da simulação de Monte Carlo irá ser necessário desenvolver uma macro no 
Excel, através do Visual Basic, que irá permitir realizar 5.000 variações aleatórias e em simultâneo 
a todas as variáveis referidas, obtendo-se uma amostra de 5.000 Valores Atuais Líquidos que nos 
irá fornecer informação detalhada sobre o potencial real de criação de valor do projeto de investi-
mento a operacionalizar.

4. ESTUDO DE CASO
 
4.1. A Empresa

A filial angolana sobre a qual irá incidir este trabalho de investigação e que daqui em diante 
será designada por TECNOLÓGICA é responsável pela divulgação das marcas e produtos da 
empresa mãe junto do mercado angolano e em simultâneo, pela conquista de clientes. A assistên-
cia técnica e manutenção dos sistemas e tecnologias de informação implementados, é na sua maio-
ria realizada com recurso a colaboradores nacionais e com formação em Portugal, uma vez que, 
o nível de complexidade dos projetos é de nível elevado tendo em consideração as competências 
atuais dos recursos humanos em Angola.

No entanto, à medida que o negócio em Angola tem aumentado, existiu uma progressiva 
transferência do conhecimento e uma aposta sucessiva no recrutamento e na formação contínua 
de recursos humanos locais. Deste modo, a TECNOLÓGICA já tem um volume de negócios 
anual acima dos 40 milhões de USD e possui um quadro de pessoal de 370 colaboradores.

A sua oferta centra-se em soluções de produtos e prestações de serviços enquadrados em 4 
eixos estratégicos: gestão integrada do território, segurança e defesa, modernização administrativa 
dos serviços públicos e soluções de negócio para empresas.

Assim, o projeto de investimento a realizar pretende reforçar as competências nessas áreas e 
dinamizar a atividade comercial por todo o território e em outros países vizinhos.

De seguida, são apresentadas as principais demonstrações financeiras do projeto de expansão 
da empresa, que envolve um investimento de 14 milhões de USD e um empréstimo bancário na 
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ordem dos 4 milhões de USD com um custo anual de 16%. De salientar que, todas as tabelas a 
seguir apresentadas, estão valorizadas em dólares americanos (USD), que representam a divisa de 
referência em Angola. De notar que, o impacto do risco cambial na empresa mãe portuguesa, foi 
medido no processo de consolidação de contas previsional do grupo económico, não estando essa 
etapa incluída no âmbito deste trabalho.

4.2.  Resumo do Estudo da Viabilidade Económica e Financeira do 
projeto

Demonstrações financeiras previsionais da empresa com o projeto
Ao nível da demonstração de resultados, apresentada na tabela abaixo denominada “Contas 

de Exploração”, destacam-se os seguintes valores:

• O volume de proveitos operacionais vai de 40.806.824 USD em 2018 a 52.417.037 
USD em 2022, o que evidencia o potencial de expansão da atividade;

• Os resultados operacionais oscilam entre os 3.405.772 USD em 2020 e os 6.250.199 
USD em 2022, evidenciando a eficiência operacional esperada ao nível dos FSE e dos 
Custos com Pessoal. A partir de 2021, a rendibilidade operacional melhora pelo efeito 
da redução das amortizações do exercício, que resulta do facto de muitos dos investimen-
tos na atividade (equipamentos informáticos) terem uma vida contabilística reduzida;

• Os resultados líquidos variam de 1.843.426 USD em 2019 a 3.839.948 USD em 2022 
demonstrando a importância do projeto para a rendibilidade da atividade e para o 
reforço da posição competitiva da empresa.

Tabela 1 - Contas de Exploração Previsionais da Empresa com projeto (USD)
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Tabela 2 - Balanços Previsionais da Empresa com projeto (USD) 

Relativamente aos balanços previsionais verifica-se a solidez financeira da empresa ao longo 
do período de 5 anos analisado. O total de volume de investimento na atividade (ativo líquido) 
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diminui ligeiramente, derivado da diversificação de mercados que se espera poder vir a melhorar o 
prazo médio de recebimento. A par disso, verifica-se que o facto de não se realizar qualquer distri-
buição dos resultados ao longo do projeto, irá fortalecer o património da empresa e, consequen-
temente, o peso dos capitais próprios no financiamento da atividade em prol do passivo. Ainda 
de referir que, em virtude de não serem considerados investimentos de substituição ao longo do 
projeto, verifica-se um aumento da rubrica de disponibilidades ao longo dos anos, o que evidencia, 
não só a capacidade para realizar tais investimentos como também, para suprimir eventuais atrasos 
de pagamentos por parte dos clientes.

 
Demonstrações financeiras previsionais da empresa sem o projeto
A fim, de realizar-se a análise de viabilidade económica e financeira do projeto, através dos 

cash–flows incrementais, efetuou-se um estudo previsional para a evolução da atividade, caso não 
fosse realizado o investimento previsto.

Para a elaboração destas demonstrações financeiras previsionais da empresa sem projeto, con-
sideraram-se os mesmos pressupostos económicos e financeiros, com exceção dos seguintes:

• A não realização do investimento não irá permitir que a empresa consolide a sua posi-
ção competitiva nos mercados relativos aos governos provinciais e ao sector empresa-
rial. Tal situação, tem impacto ao nível do volume de negócios, uma vez que se espera 
o não aproveitamento do total de rendimentos estimados para os serviços que se pre-
tendem realizar. Como tal, sem a realização do investimento previsto, prevê-se uma 
quebra de cerca de 20% no volume de negócios e um crescimento residual nos anos 
seguintes. Para além disso, em virtude da menor diversificação de mercados, a empresa 
não deverá conseguir garantir o prazo médio de recebimentos para 180 dias, tendo-se 
estimado um valor a rondar os 250 dias;

• Quanto às rubricas de custos operacionais, não se consideraram as eficiências ante-
riormente descritas, pois as condições de laboração da atividade não teriam hipótese 
de ser alteradas. Assim, para a realização das previsões teve-se em conta a importância 
histórica de cada rubrica dos custos operacionais.

De seguida, apresentam-se as seguintes demonstrações financeiras previsionais, sem conside-
rar-se a realização do investimento anteriormente referido:

• Demonstrações de resultados;
• Balanços.
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Tabela 3 - Contas de Exploração Previsionais da Empresa sem Projeto (USD)

Através da elaboração destas demonstrações financeiras, determinaram-se os cash-flows da 
empresa sem a realização do projeto, permitindo a sua comparação com os cash-flows com o efeito 
da realização do investimento e a avaliação da capacidade de criação de valor através da concretiza-
ção do projeto de expansão da atividade.

4.3.  Avaliação do Valor Criado pelo Projeto

Nos projetos de desenvolvimento empresarial, em que se preveem acréscimos no volume de 
negócios ou reestruturação dos ativos de modo a conseguirem-se eficiências na atividade opera-
cional, para se avaliar a criação de valor dos investimentos a realizar, é necessário recorrer à meto-
dologia dos cash-flows incrementais.

Para a realização da metodologia dos cash-flows incrementais, é essencial passar pelas seguin-
tes etapas de trabalho:

• Determinar os cash-flows relativos à execução do projeto e, em simultâneo, os associa-
dos à atividade previsional da empresa sem a realização do projeto, de modo a consta-
tar-se, pelo seu diferencial, o valor criado através da concretização dos investimentos 
previstos. Destaca-se que, em termos de apuramento dos fluxos de caixa periódicos, 
teve-se em consideração a metodologia dos Free cash-flow to Equity ( Jensen, 1986), 
determinando-se o valor gerado após se cobrirem todos os fluxos associados ao negó-
cio e aos parceiros financeiros;

• Em seguida, devido ao valor temporal do capital, é essencial atualizar os cash-flows 
incrementais ao momento atual para se averiguar o valor criado, tendo em considera-
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ção a sua valorização no início do projeto. Para tal, é fundamental definir uma taxa de 
atualização que deverá corresponder ao custo de oportunidade a assumir pelos investi-
dores.

Tabela 4 - Balanço Previsionais da Empresa sem Projeto (USD)
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Assim, apresentam-se em seguida, os cash-flows previsionais, derivados da realização do proje-

to e da atividade da empresa sem a realização do investimento:

Tabela 5 - Cash-flows da Empresa com projeto (USD)

Tabela 6 - Cash-flows da Empresa sem projeto (USD)

Pela análise dos valores apresentados, pode-se constatar que, com exceção do 2º ano, os cash-
-flows gerados com a execução do projeto são sempre superiores. Tal exceção deve-se, sobretudo, à 
realização da parcela do investimento no 2º ano que consome o valor criado nesse período. Deste 
modo, verifica-se que o projeto contribui para a criação de valor e para a consolidação financeira 
da empresa, podendo-se determinar os seguintes cash-flows incrementais:

  
Tabela 7 - Cash-flows Incrementais (USD)

RUBRICAS 2018 2019 2020 2021 2022 

Resultado Líquido 2.310.176 1.843.426 1.958.816 2.706.891 3.839.948 

Custos não desembolsáveis 2.136.850 2.193.411 2.163.750 1.574.405 977.290 

MLL 4.447.026 4.036.838 4.122.567 4.281.297 4.817.238 

Variações de ativos fixos 9.614.050 4.150.975 0 0 0 

Variações de stocks -11.830 59.564 -51.441 96.306 216.491 

Variações de dívidas de 3ºs -6.046.401 -10.084.243 -12.264.742 1.787.045 3.238.830 

Variações de Acréscimos e Diferimentos -1.009.273 679.680 -583.132 1.087.443 2.426.418 

Total de Variações de Ativos 2.546.546 -5.194.024 -12.899.315 2.970.795 5.881.739 
      

Variações de Passivos MLP 2.534.908 -508.512 -99.070 0 -286.264 

Variações de Passivos CP 422.722 -9.080.056 -13.175.725 3.033.909 6.417.948 
      

Cash-Flow Gerado com Projeto 4.858.111 -357.706 3.747.087 4.344.411 5.067.183 
 

RUBRICAS 2018 2019 2020 2021 2022 

Resultado Líquido 1.377.731 1.472.396 1.552.374 1.761.569 1.828.254 

Custos não desembolsáveis 1.308.217 434.086 404.425 140.763 95.390 

MLL 2.685.947 1.906.482 1.956.799 1.902.332 1.923.644 

Variações de ativos fixos 0 0 0 0 0 

Variações de stocks -215.734 18.412 18.781 19.156 19.539 

Variações de dívidas de 3ºs -2.344.401 -9.526.392 -10.799.026 402.870 410.927 

Variações de Acréscimos e Diferimentos -2.717.875 260.612 225.986 228.693 233.185 

Total de Variações de Ativos -5.278.009 -9.247.368 -10.554.259 650.720 663.652 
      

Variações de Passivos MLP -740.092 -508.512 -99.070 0 0 

Variações de Passivos CP -5.965.039 -9.946.280 -10.877.447 626.535 560.076 
      

Cash-Flow Gerado sem Projeto 1.258.826 699.058 1.534.542 1.878.147 1.820.069 
 

RUBRICAS 2018 2019 2020 2021 2022 

Cash-Flow Gerado com Projeto 4.858.111 -357.706 3.747.087 4.344.411 5.067.183 

Cash-Flow Gerado sem Projeto 1.258.826 699.058 1.534.542 1.878.147 1.820.069 
      

Cash-Flows Incrementais 3.599.285 -1.056.764 2.212.545 2.466.263 3.247.114 
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No entanto, face ao princípio financeiro do valor temporal do capital, é essencial determinar o 

valor atual dos vários cash-flows incrementais apurados ao longo dos anos. Para isso, estabeleceu-se 
uma taxa de atualização de cerca de 26%, que pretende representar o custo de oportunidade dos 
investidores (proprietários da empresa), ao aplicarem o seu capital no atual projeto de investimento.

A taxa de 26% representa a adição de um prémio de risco de 8,5% face ao custo do financia-
mento bancário a obter, que é de 16%. Em termos matemáticos, foi apurada do seguinte modo: 

(1 + custo do empréstimo) x (1 + prémio de risco) - 1

É de salientar que, o prémio de risco foi determinado segundo os critérios referidos por Da-
modaran (2017) relativamente ao risco financeiro dos países das denominadas economias emer-
gentes, onde Angola se inclui e que, aconselham os investidores a exigir um prémio de risco entre 
os 7,5% e os 8,5%. Assim, é expectável que esta taxa de remuneração dos proprietários (relembra-
-se que foram utilizados os Free cash-flow to Equity, determinando-se o valor periódico dos fluxos 
de caixa disponíveis para os detentores de capital), permita uma compensação ajustada aos riscos 
associados ao mercado angolano (incluindo a própria desvalorização monetária relacionada com 
a taxa de inflação do país).

De seguida, apresenta-se o valor atual dos cash-flows incrementais:
   

Tabela 8 - Avaliação do Impacto do Projeto no Valor da Empresa (USD)

Cash-Flows Incrementais 3.599.285 -1.056.764 2.212.545 2.466.263 3.247.114
     

Custo do Capital Próprio 25,94%    
     

Cash-Flows Incrementais 
Atualizados 2.857.894 -666.251 1.107.597 980.300 1.024.819
     

Valor Criado Acumulado 5.304.358    

Assim, verifica-se que o projeto apresentado, gera um valor atual de 5.304.358 USD. Como 
tal, é capaz de cobrir o investimento proposto, de garantir a remuneração dos investidores, tanto 
próprios como alheios (uma vez que se trabalha com os cash-flows gerados pela atividade global 
da empresa já se está a incluir os fluxos financeiros decorrentes das operações com instituições 
financeiras), bem como de criar valor económico, consolidando a posição competitiva da empresa 
e a sua saúde financeira.

Destaca-se, ainda, a impossibilidade de determinar o payback e a TIR, em virtude de o primei-
ro cash-flow incremental ser positivo (o cash-flow com o efeito do projeto supera o cash-flow que 
inclui apenas a atividade sem a realização do mesmo), não existindo um valor de entrada negativo 
que permita o cálculo de ambos os indicadores (tal como referido anteriormente, esta pode ser 
uma limitação desta metodologia de avaliação de investimentos).

4.4.  Análise de Risco do Projeto

As decisões de investimento são decisões previsionais sobre situações que se verificarão no futu-
ro. Relativamente a situações futuras ninguém pode ter a certeza que determinado acontecimento se 
verificará. Sendo o cash-flow previsional do projeto um acontecimento futuro, tanto pode assumir 
o valor previsto como outro qualquer. Face à ignorância sobre o qual será efetivamente o resultado 
futuro do cash-flow, dever-se-á ter em consideração o risco e incerteza associado a ele.

De entre os vários métodos de medição do risco e incerteza na avaliação de projetos, foram 
escolhidos 3 para aplicar neste estudo:
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• Análise de Sensibilidade;
• Criação de Cenários;
• Simulação Monte Carlo.

Tal, como anteriormente referido, as técnicas das árvores de decisões e das opções reais não 
foram aplicadas, porque o projeto não irá ser realizado por etapas e a sua implementação não 
tem em consideração quaisquer perspetivas de alternativas substancialmente diferentes para o 
desenvolvimento do negócio. Para além disso, relembra-se mais uma vez que, tanto as variáveis 
escolhidas como as oscilações simuladas, foram resultado da reflexão realizada em conjunto com 
a administração sobre as principais condicionantes do negócio.

Análise de Sensibilidade
Este método consiste em analisar a variação dos resultados do projeto fazendo variar um pa-

râmetro de cada vez.
Neste trabalho, analisaram-se sete parâmetros diferentes: preços de venda; custos operacio-

nais; quantidades vendidas; nível de investimento; nível de stocks; prazo médio de recebimentos; 
prazo médio de pagamento. Cada um destes parâmetros teve quatro variações: -10%, -5%, 5% e 
10%.

Na análise realizada ficou-se a saber que o projeto é mais sensível às variações dos preços de 
venda, dos custos operacionais e das quantidades produzidas. Verificou-se, igualmente, que o pro-
jeto é bastante rentável, visto que, nenhuma das variações negativas provocou valores negativos no 
VAL. O resumo deste trabalho está apresentado na tabela que se segue.

Tabela 9 - Resumo dos Efeitos Provocados no VAL do Projeto (USD)
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Figura 3 - Análise de Sensibilidade - Evolução do VAL (USD)

Criação de Cenários
Este método, tem como pressuposto fazer variar mais do que um parâmetro ao mesmo tempo 

criando um cenário otimista e outro pessimista.
No trabalho realizado, o cenário otimista criado foi o seguinte:

• Incremento dos preços de venda em 5%;
• Diminuição dos custos operacionais em 10%;
• Incremento das quantidades vendidas em 5%;
• Diminuição dos prazos médios de recebimento em 10%;
• Incremento dos prazos médios de pagamento em 10%.

O cenário pessimista teve em consideração as seguintes variações:

• Diminuição dos preços de venda em 5%;
• Incremento dos custos operacionais em 10%;
• Diminuição das quantidades vendidas em 5%;
• Incremento dos prazos médios de recebimento em 10%;
• Diminuição dos prazos médios de pagamento em 10%.

As conclusões obtidas, indicam-nos que apenas um cenário onde a empresa perdesse capaci-
dade comercial e em simultâneo ocorresse um aumento generalizado dos seus custos operacionais 
(CMVMC, FSE e Custos com Pessoal), poderia por em causa a viabilidade do projeto. Ora, esse 
cenário não se afigura como provável, visto que, a empresa apresenta uma posição competitiva 
forte, havendo inclusive, a oportunidade de obter economias de escala através da participação em 
projetos que exigem investimentos em tecnologias de informação e comunicação na ordem dos 
vários milhões de USD que não foram considerados nas previsões apresentadas.

Tabela 10 - Cenário Otimista (USD)
     
 2018 2019 2020 2021 2022

CASH-FLOW GERADO COM 
O PROJETO 9.251.913 3.369.342 6.435.501 7.406.732 8.856.087
CASH-FLOW SEM PROJETO 1.258.826 699.058 1.534.542 1.878.147 1.820.069
CASH-FLOWS INCREMENTAIS 7.993.087 2.670.284 4.900.959 5.528.585 7.036.018
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Tabela 11 - Cenário Pessimista (USD)
     
 2018 2019 2020 2021 2022

CASH-FLOW GERADO COM 
O PROJETO 1.011.234 -4.799.304 -196.829 -461.290 -100.016
CASH-FLOW SEM PROJETO 1.258.826 699.058 1.534.542 1.878.147 1.820.069
CASH-FLOWS INCREMENTAIS -247.592 -5.498.363 -1.731.371 -2.339.437 -1.920.084

Tabela 12 - Variação do VAL e da TIR (USD)

VARIAÇÃO DO VAL E DA TIR
  

  VAL
     - Cenário Otimista 14.901.731
     - Cenário mais provável 5.304.358
     - Cenário Pessimista -6.065.714

Figura 4 - Cenários - Evolução do VAL (USD)

Simulação Monte Carlo 
Tal como anteriormente referido, este método, permite fazer variar um número bastante ele-

vado de variáveis. Assim, através da criação de números aleatórios, é possível criar uma quantidade 
infinita de cenários. 

Os parâmetros estudados na análise realizada, foram os mesmos analisados nos métodos an-
teriores: preços de venda; custos operacionais; quantidades vendidas; nível de investimento; nível 
de stocks; prazo médio de recebimentos; prazo médio de pagamento.

A análise efetuada consistiu em fazer variar aleatoriamente (cinco mil vezes) o valor destes pa-
râmetros num intervalo entre -10% e +10% face aos valores inicialmente previstos, o que se julga 
conseguir refletir eventuais erros de previsão nos valores apresentados.

O trabalho realizado, encontra-se resumido no histograma apresentado seguidamente, onde 
se constata que o valor atual líquido mais frequente se situou na classe representativa do seguinte 
intervalo: 4.364.974,70 USD – 4.673.193,81 USD.

Analisando percentualmente, pode-se referir que cerca de 65% dos resultados da população 
estudada se situam em classes com valores acima de 4 milhões de USD o que equivale dizer que 
existe uma forte probabilidade de que o Valor Atual Líquido do projeto, tenha valores bastante 
atrativos.
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Tabela 13 – Histograma (USD)
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Para além disso, é possível observar que dos 5 000 resultados obtidos, apenas 321 foram ne-

gativos, o que mais uma vez evidencia a forte atratividade do projeto, em termos de viabilidade 
económica e financeira.

Relativamente às estatísticas descritivas dos 5 mil resultados de VAL obtidos, há a destacar os 
seguintes valores:

Medidas de Tendência Central
Evidenciam, também, a boa probabilidade de o projeto ser rentável, visto que, as medidas de 

tendência central obtiveram os seguintes valores:

• Média Aritmética (meio termo dos dados estudados): 5 126 759 USD;
• Mediana (valor central dos dados estudados: 5 145 991 USD.

Medidas de Dispersão, Assimetria e Curtose
Desvio Padrão
Verifica-se que, de acordo com os resultados obtidos existe uma grande dispersão dos dados 

face à média obtida. Isto deve-se, sobretudo, ao grau de aleatoriedade das iterações entre –10% e 
10%, levando à existência de múltiplos cenários com valores muito elevados e muito baixos. Signi-
fica que, talvez a amostra de iterações devesse ser maior para se concentrar mais a população junto 
das classes centrais. Para além disso, os valores obtidos serão muito importantes para comparar o 
nível de risco do projeto com outro similar para verificar, qual o que apresentaria menor variabili-
dade de resultados, ou seja, menor risco associado.

• Desvio-padrão: 3 522 912 USD;

Assimetria
De acordo com o resultado obtido, pode-se concluir que a distribuição é desviada para a direi-

ta, ou seja, tem uma assimetria negativa. Isto significa, que a cauda da distribuição se alonga mais 
à direita, isto é, há uma maior propensão para que em variações idênticas, os valores à direita da 
média aritmética obtenham maior número de observações. Assim, pode-se concluir que há uma 
maior probabilidade de os resultados finais do VAL se situem acima do valor obtido na média (5 
126 759 USD).

Pode-se concluir que, existe uma maior aglomeração de resultados nos VAL’s de superior valor. 
No entanto, como o valor da Assimetria é bastante próximo de zero, quer dizer que a população 
apresentada tem, também, uma grande propensão para ser simétrica.

Curtose
Face ao valor encontrado, pode-se dizer que estamos perante uma distribuição menos pontia-

guda que a distribuição normal e, como tal, os valores que a variável assume, repartem-se por uma 
área mais vasta e tendem a dispersar-se dos valores centrais.

Em conclusão, constata-se que embora a amostra estudada (5 mil resultados do VAL em fun-
ção das variações realizadas nas variáveis consideradas chave no projeto de investimento) pudesse 
ser maior, a fim de se diminuir a dispersão dos dados, os resultados obtidos sugerem que o projeto 
de investimento pode vir a ser bastante rentável, contribuindo para uma maior sustentabilidade 
financeira da empresa estudada.

De seguida, apresenta-se a tabela resumo das estatísticas descritivas, bem como o gráfico repre-
sentativo da distribuição de resultados obtida.
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Tabela 14 - Estatística Descritiva da Distribuição (USD)

Figura 5 – Histograma (USD)

5. CONCLUSÃO

O objetivo geral deste estudo foi evidenciar a importância das técnicas de análise de risco para 
a elaboração de um melhor planeamento financeiro e controlo da atividade.

A metodologia escolhida foi o estudo de caso realizado sobre uma filial angolana de uma em-
presa portuguesa na área das tecnologias de informação e comunicação, porque pretendeu-se dar 
uma visão sobre as principais variáveis associadas à gestão dos negócios num país que é um dos 
principais parceiros comerciais de Portugal fora da União Europeia.

No âmbito do trabalho realizado, elaboraram-se as demostrações financeiras previsionais da 
empresa e recorreu-se à metodologia dos cash-flows incrementais para avaliar a criação de valor 
do projeto. Para além disso, foram utilizadas 3 técnicas de avaliação do risco, nomeadamente, a 
análise de sensibilidade, a criação de cenários e a simulação Monte Carlo, de forma a evidenciar-se 
melhor o risco associado à realização do projeto.  

As análises realizadas evidenciaram que o projeto estudado era capaz de cobrir o investimento 
proposto e de garantir a remuneração dos investidores, tanto próprios como alheios. Finalmente, 
confirmou-se que as técnicas de análise do risco permitiram identificar as variáveis chaves a moni-
torizar e dar maior certeza sobre a viabilidade económica e financeira do projeto, destacando-se 
a importância dos preços de venda, dos custos operacionais e das quantidades vendidas para o 
sucesso da operação de investimento.
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A CRIAÇÃO DE VALOR NAS EMPRESAS 
PORTUGUESAS EXPORTADORAS PARA O 

MERCADO EXTRACOMUNITÁRIO

CREATION OF VALUE IN PORTUGUESE EXPORTERS FOR 
THE EXTRA COMMUNITY MARKET

Nuno Teixeira1; Felisbela Domingos2; Rui Brites3

Resumo

Este trabalho de investigação tem como objetivo identificar os determinantes da criação 
de valor das maiores empresas portuguesas exportadoras para os mercados extracomunitá-
rios. Começou-se por realizar um enquadramento teórico onde foram desenvolvidos vários 
temas relacionados com a lógica da criação de valor. Para, além disso, foi efetuada uma refle-
xão sobre os principais indicadores de avaliação da criação de valor referidos na bibliografia, 
bem como, sobre o conceito de custo do capital. O estudo empírico debruçou-se sobre as 
250 maiores empresas portuguesas exportadoras para o mercado extracomunitário, tendo 
como referência os dados económicos e financeiros do exercício de 2015, obtidos na base 
de dados SABI (Sistema de Análise de Balanços Ibéricos). Os resultados da investigação evi-
denciam que são os resultados da atividade que influenciam verdadeiramente a capacidade 
de criação de valor, e em especial as rubricas da atividade operacional, diretamente associa-
das ao negócio desenvolvido pelas empresas. Verificou-se igualmente, que o custo do capital 
investido, era bastante reduzido face à rendibilidade criada, o que sugere que estas empresas 
ainda apresentam uma grande capacidade para se financiarem com capitais alheios e dessa 
forma, alavancarem o crescimento do seu negócio e a sustentabilidade financeira ao longo 
do tempo. Para além disso, parecem existir evidências de que a internacionalização para os 
mercados extracomunitários tem proporcionado uma maior rentabilização dos negócios, 
contribuindo para a sustentabilidade das empresas e da economia nacional.

PALAVRAS CHAVE: Criação de valor; Internacionalização; Rendibilidade.

Abstrat

This research aimed to identify the determinants of the value creation of the largest 
portuguese exporting companies to the extra-community markets. A theoretical fra-
mework was developed in which various topics related to value creation logic were develo-
ped. In addition, a reflection was made on the main value creation indicators mentioned in 
the bibliography, as well as on the concept of cost of capital. The empirical study focused on 
the 250 largest Portuguese exporting companies for the extra-communit market, based on 
the economic and financial data for the year 2015, obtained in the database SABI (System 
of Analysis of Iberian Balance Sheets). The research results show that is the results of the 

1 nuno.teixeira@esce.ips.pt; ESCE – IPS
2 felisbeladomingos18@hotmail.com, ESCE - IPS
3 rui.brites@esce.ips.pt; ESCE – IPS
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activity that truly influence the capacity to create value, especially the operational activi-
ty variables, directly associated with the business developed by the companies. It was also 
found that the cost of invested capital was very low compared to the profitability created, 
suggesting that these companies still have a great capacity to finance themselves with fo-
reign capital and, thus, to leverage the growth of their business and sustainability over time. 
In addition, it seems to be evidence that internationalization for extra-community market 
has led to greater profitability of business, contributing to the sustainability of companies 
and the national economy.

KEYWORDS: Value creation; Internationalization- profitability.

1. INTRODUÇÃO

A internacionalização tem sido um tema cada vez mais importante no desenvolvimento das 
empresas nacionais, uma vez que tem permitido a criação de oportunidades em novos mercados 
de maior dimensão e a obtenção de recursos mais baratos que permitem economias nos fatores de 
produção. Para além disso, o crescimento das empresas que se internacionalizaram tem permitido 
uma maior dinamização da economia portuguesa, sendo as exportações uma das rubricas princi-
pais do PIB nacional, representando 28% da riqueza gerada em Portugal em 2016 (INE, 2017).

Nesse sentido, este trabalho de investigação irá estudar os determinantes da criação de valor, 
tentando identificar algumas das variáveis que condicionam a competitividade dos players portu-
gueses nos mercados internacionais.

Para a realização do estudo empírico teve-se como referência uma amostra constituída pelas 
250 maiores empresas portuguesas exportadoras para o mercado extracomunitário. A opção pe-
los mercados extracomunitários está relacionada com a atratividade de vários mercados alterna-
tivos como a China, o Brasil e os PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa), que 
para além da proximidade linguística e cultural, têm vindo a ser nos últimos anos uma rampa de 
lançamento muito importante para várias empresas portuguesas nos mercados internacionais e 
apresentam um potencial económico elevado que poderá contribuir para uma maior sustentabili-
dade da economia nacional a médio e longo prazo. Neste momento, as exportações fora da União 
Europeia representam cerca de 30% do total de negócios internacional (INE, 2017).

Ao nível da estrutura do trabalho, para além da introdução, irá contemplar uma revisão da 
literatura onde irão ser desenvolvidos vários temas relacionados com a lógica da criação de valor, 
sendo efetuada uma reflexão sobre os principais indicadores de medição da criação de valor e 
sobre o conceito de custo do capital, uma apresentação mais pormenorizada dos objetivos e da 
metodologia utilizada e a análise e a discussão dos resultados de investigação; por fim, são ainda 
apresentadas as conclusões gerais do trabalho realizado.

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO

2.1. A Avaliação de Desempenho Financeiro com Base na Criação de Valor

A avaliação do desempenho financeiro feita apenas com medidas tradicionais (normalmente, 
com base em resultados ou em indicadores de rendibilidade), fornece em muitos casos, informa-
ção limitada e dificulta a decisão dos gestores, não incluindo, por exemplo, as expectativas dos 
proprietários em termos de rendibilidade a obter. Por isso, têm sido implementados sistemas de 
gestão baseados no valor, afim de se avaliarem as áreas com maior capacidade de criação de valor e 
se desenvolverem de novos indicadores de avaliação do desempenho empresarial.
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Segundo Rodrigues (2010), a noção de valor emergiu, historicamente, das teorias económi-

cas, existindo diferentes noções de valor nas ciências mpresariais, entre elas, o valor comercial, 
o valor acrescentado, o valor contabilístico e o valor bolsista. O valor comercial aproxima-se do 
valor da utilidade, ou seja, é o valor que os clientes estão dispostos a pagar e obtém-se pela prática 
de preços competitivos face aos outros concorrentes (Porter, 1980). Cohen (1990) e Fernández 
(2001) definem o valor acrescentado como um conceito contabilístico. É o valor criado pela pro-
dução da organização e pode ser calculado pela diferença entre os rendimentos e os consumos. O 
valor contabilístico pode ser definido como o valor patrimonial pelo qual está registado qualquer 
ativo e passivo, de acordo com o normativo contabilístico. Segundo Rodrigues (2010) o valor 
bolsista representa o valor de mercado dos títulos das empresas, depende (em parte) do valor con-
tabilístico e integra a noção de risco.

Contudo, durante este trabalho irá ser abordado o conceito de valor na perspetiva financeira. As-
sim, pretende-se através de vários indicadores, medir o valor criado e avaliar quais os determinantes 
da criação de valor financeiro das empresas. Copeland et al. (2001), dizem que a criação de valor é o 
critério mais coerente com a teoria financeira e a eficiência económica e interesses dos proprietários.

A esse propósito, o valor criado para o proprietário desde há muito que está nas agendas de 
muitos conselhos de administração. Mas é a partir de meados da década de 80, que se desenvolve 
mais a perspetiva de criação de valor, através do grande impulso dado em 1986 por Rappaport 
com o seu trabalho Creating Shareholder Value: the new standard for business performance.

Segundo Teixeira et al.(2013), o conceito de criação de valor está associado à capacidade dos 
excedentes criados pelo negócio serem capazes não só de cobrir os custos decorrente da atividade, 
mas também de obterem uma rendibilidade superior à remuneração exigida pelos proprietários e 
pelas instituições financeiras. 

Sendo assim, a criação de valor constitui um dos objetivos primordiais na gestão de qualquer 
organização e deve ser preocupação de todos os responsáveis, independentemente do seu nível 
hierárquico (Ferreira, 2002).

De acordo com Brealey et al. (2001), o valor de uma empresa está intimamente relacionado 
com a sua capacidade para gerar recursos financeiros ao longo do tempo, capazes de cobrirem os 
custos de exploração, rentabilizarem os investimentos realizados e remunerarem todos os finan-
ciadores da atividade. Deste modo, a gestão deverá otimizar o lucro a longo prazo, para assegurar 
a sobrevivência, o crescimento e o desenvolvimento sustentado da empresa (Silva et al., 2009).

Assim sendo, pretende-se que os gestores tenham um maior controlo do negócio e que te-
nham uma maior capacidade para otimizar a criação de valor ao longo do tempo, garantindo o 
autofinanciamento e a remuneração pretendida pelos investidores. Nesse sentido, Neves (2011), 
refere que as decisões dos gestores que condicionam o valor para empresa podem ser divididas em 
três tipologias: decisões operacionais, relacionadas com a gestão corrente; decisões de investimen-
to que correspondem à aquisição e alienação de ativos fixos e as decisões de financiamento, que 
dizem respeito ao aumento de capital ou financiamento de curto, médio e longo prazo. Estas mes-
mas decisões, só criam valor desde que assumam pelo menos, uma das seguintes consequências:

• Aumentem os fluxos de caixa de curto e longo prazo, gerados pelos ativos;
• Aumentem as expectativas de crescimento dos resultados;
• Alarguem o período de crescimento supranormal;
• Reduzam o custo do capital.

Neves (2012) realça, ainda, que a fonte de criação de valor da empresa não é a sua situação 
financeira, mas sim a sua capacidade para gerar vantagens competitivas sustentáveis face à con-
corrência. Por isso, é necessário que os gestores conheçam quais os ativos que criam ou destroem 
valor na empresa, através da utilização de indicadores que permitam evidenciar não só as origens 
do valor criado, mas também, verificar se este valor é capaz de gerar um resultado superior ao custo 
do capital investido ou não.
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Sendo assim, nos pontos seguintes irão ser abordados os indicadores de criação de valor, bem 

como o conceito de custo do capital.

2.2. Indicadores de Criação de Valor 

Existem diversas perspetivas para a avaliação do desempenho financeiro com base na criação 
de valor, não havendo, contudo, unanimidade quanto aos indicadores a utilizar. Neves (2012) 
afirma que todos os indicadores utilizados para medir a criação de valor podem ser calculados de 
acordo com duas perspetivas, a dos proprietários e a da empresa, sendo que neste trabalho irão 
ser analisados sobre esta última perspetiva, uma vez que, se pretende verificar se o negócio cria 
excedentes capazes de remunerar o custo exigido tanto por proprietários como por credores. Já 
Teixeira (2017) organiza os indicadores de avaliação do desempenho financeiro em três perspeti-
vas: resultados contabilísticos, rendibilidade e fluxos de caixa. 

De seguida, apresentam-se os indicadores mais referidos pela bibliografia em cada uma das 
perspetivas (Teixeira e Jorge, 2016):

• Com base em resultados: Economic value added (EVA) e o Cash value added (CVA); 
• Com base na rendibilidade: Rendibilidade Supranormal (RS) e Cash flow return on 

Investment (CFROI); 
• Com base nos fluxos de caixas: Valor económico criado (VEC). 

2.2.1. Avaliação com base nos Resultados

Segundo Jordan et al. (2012), o conceito do EVA tem contribuído para a alteração profunda 
dos critérios de análise financeira nas organizações, permitindo refletir num só indicador financei-
ro, todos os fatores relacionados com a criação de valor.

De acordo com Teixeira e Amaro (2013), é na década de 90, que o EVA foi registado pela 
empresa de consultadoria Stern Stewart & Cº, e é a partir desta altura, que este indicador ganha 
importância, sendo considerado como medida prioritária de desempenho organizacional. Assim, 
Stewart (1999) afirma que o EVA é uma medida de avaliação financeira que permite conhecer o 
verdadeiro valor da empresa. 

Segundo Neves (2012), o EVA é um indicador que verifica se o negócio é capaz de gerar um 
resultado superior ao custo do capital investido, ou seja, à rendibilidade exigida pelos diferentes 
investidores (proprietários e instituições financeiras). Na mesma, linha de pensamento, Kassai et 
al (2000), afirmam que, o EVA é o valor que a empresa agrega após remunerar todos os recursos in-
vestidos, quer sejam financiados pelo custo de capital de terceiros ou pelo custo do capital próprio. 

Desta feita, o EVA é um indicador que permite uma análise sobre a remuneração do capital in-
vestido, uma vez que, esse investimento é composto por recursos próprios e alheios. Sendo assim, 
é necessário verificar até que ponto a rendibilidade gerada, consegue cobrir os custos inerentes ao 
investimento.

 Stephens e Bartunek (1997) definem o EVA como sendo o balanço comparativo entre a ren-
dibilidade da empresa e o capital que ela aplicou para gerar essa rendibilidade. Esta comparação 
pode ser calculada pela seguinte fórmula:

EVA=RO*(1-t)-CI*WACC

Legenda: 
RO - resultado operacional; CI - capital total investido; WACC - custo médio ponderado do capital e o RO 
x (1 - t) - resultado operacional líquido de imposto (ROLI).
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O WACC é a taxa utilizada para representar o custo do capital, sendo assim a taxa mínima 

exigida pelos investidores, tema que será alvo de estudo no ponto seguinte.
Através do cálculo deste importante indicador de avaliação da criação de valor podem-se cons-

tatar as seguintes situações de resultado.

Quadro 1: Interpretação do resultado do EVA

EVA > 0 Criação de Valor Verifica-se quando a empresa consegue gerar excedentes superio-
  res para remunerar todos os capitais investidos.

EVA = 0 Sem Criação de Valor O valor gerado pela organização é suficiente para cobrir o custo 
  do capital investido, sendo que a organização não conseguiu criar 
  valor.

EVA< 0 Destruição de Valor A organização não consegue cobrir os seus custos, verificando-se 
  assim a destruição de valor.

Fonte: Teixeira (2017)

Desta forma, pode-se concluir que, com a análise do EVA a empresa toma conhecimento da 
sua capacidade para criar valor, tal como, dos elementos destruidores de valor. Silva e Queirós 
(2010) também deram o seu contributo afirmando que o EVA mede o valor financeiro criado 
face à rendibilidade esperada dos capitais investidos na atividade, tendo em conta os custos do 
capital alheio e do capital próprio. Alves e Teixeira (2003) enfatizam que a análise do EVA permite 
comparar a atividade financeira e a atividade económica da empresa, verificando se o resultado 
operacional depois de cobrir os impostos é suficiente para remunerar os capitais investidos (quer 
alheios, quer próprios) em função da taxa pretendida.

Já o CVA é um indicador que nos permite avaliar a criação de valor financeiro, de uma or-
ganização através da combinação das vantagens dos indicadores baseados nos resultados com o 
conceito de fluxos de caixa, (Young e O’Byrne, 2003). 

Assim, a sua fórmula de cálculo distingue-se do EVA, porque considera os Meios Operacio-
nais Líquidos de Impostos (MOLI), uma vez que estes incluem custos que não exigem qualquer 
saída monetária à empresa e por isso são excedentes financeiros que devem ser considerados na 
monitorização da capacidade de criação de valor. Teixeira e Amaro (2013), referem, ainda, que o 
facto dos custos não desembolsáveis serem incluídos no cálculo deste indicador, implica que não 
afetam os resultados em função das diferentes políticas contabilísticas adotadas pelas empresas no 
que respeita às amortizações e depreciações, às imparidades e às provisões do exercício, eviden-
ciando melhor a capacidade de criação de valor.

Assim, o MOLI é calculado através da seguinte fórmula.

MOLI=Resultados operacionais-imposto sobre os resultados operacionais+Amortizações e depre-
ciações do exercício+Provisões e imparidades do exercício

Em sequência, o CVA é determinado através da seguinte fórmula: 

CVA = MOLI - WACC * CI

Legenda: MOLI - meios operacionais líquidos de imposto; WACC - custo do capital investido na empresa 
e o CI - capital total investido.

Young e O’Byrne, (2003), chamam a atenção que o EVA tem a vantagem de mostrar a capaci-
dade do negócio para cobrir todos os custos inerentes à atividade, sendo também de fácil aplicação 
e de fácil entendimento. Mas, por outro lado os autores referem ainda que o CVA difere do EVA 
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por incluir no seu cálculo os encargos com amortizações, depreciações, provisões e imparidades 
do exercício, o que permite aproximar os resultados aos conceitos de fluxos de caixa, bem como 
eliminar potenciais distorções causadas pelas políticas contabilísticas das empresas.

2.2.2. Avaliação com Base na Rendibilidade

Relativamente aos indicadores de avaliação da criação de valor financeiro com base na rendi-
bilidade destacam-se na bibliografia, de acordo com Teixeira e Amaro (2013), a Rendibilidade 
Supranormal (RS) e o Cash Flow Return On Investment (CFROI).

Modigliani e Miller (1958) referem que o valor de uma empresa não está relacionado com a 
decisão relativa à estrutura de capital, mas com a rendibilidade esperada. Sendo assim, o conceito 
de rendibilidade da empresa está relacionado, com a capacidade de a atividade gerar lucros sufi-
cientes para rentabilizar os investimentos realizados de acordo com uma taxa desejada (Brealey e 
Myers, 1998). Por isso, a maioria dos estudos económicos e de gestão que observam o desempe-
nho de empresas, utilizam o Return On Investment (ROI) como indicador principal de análise 
(Neves, 2012).

Segundo Mota e Custódio, (2008), a análise da rendibilidade é uma das perspetivas mais im-
portantes na avaliação do valor de uma organização, permitindo verificar a performance dos capi-
tais investidos e, ainda, refletir a qualidade da gestão. Neves, (2012), realça que nesta perspetiva, 
a criação de valor existe quando a rendibilidade gerada for superior ao custo do capital investido.

Assim sendo Teixeira (2008a), chama-nos atenção da importância de responder a duas ques-
tões fundamentais para a realização do cálculo da rendibilidade, uma vez que a rendibilidade do 
capital é um elemento importante na análise da criação de valor. 

• Que lucros devem ser considerados para avaliar a rendibilidade da empresa?
• Que valores deverão representar o montante de investimento realizado na atividade?

Neves (2012) afirma que o conceito de rendibilidade é simples e fácil de entender, mas, no 
entanto, a sua utilização na prática levanta algumas dificuldades técnicas relativamente à definição 
de qual resultado e qual investimento, pois estes variam em função dos objetivos da análise.  Neste 
sentido Teixeira (2008a) mostra-nos as três perspetivas da análise do ROI, que se distinguem em 
função dos valores considerados em resultados criados e em investimentos. 

• A análise tradicional da rendibilidade da empresa:

ROI=(R.Operacionais)/(Ativo Líquido)*100

Esta perspetiva do ROI baseia-se na informação diretamente disponível nas demonstrações 
financeiras sem qualquer ajuste.

• A análise da rendibilidade da atividade de exploração:

ROI=(R.Operacionais)/(Ativo Económico)*100

Indica em percentagem qual foi o lucro criado pela atividade de exploração face ao investi-
mento necessário para o normal funcionamento do negócio. Usualmente, esta fórmula aplica-se 
em unidades de negócio que apenas possuem ativos diretamente relacionados com a sua atividade. 

• A análise da rendibilidade global da empresa:

ROI=RLSAF/(Total de investimento)*100
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Representa em percentagem, o lucro criado pela atividade global face ao total de investimento 

na atividade, indicando a rendibilidade gerada para cobrir os custos de funcionamento da empresa.
Teixeira et al (2013) referem que, para a análise da rendibilidade global da empresa, utiliza-se 

o RLSAF que é o resultado líquido sem alavancagem financeira, contemplando assim, a soma dos 
resultados operacionais e dos rendimentos financeiros líquidos de impostos. Já no denominador, 
os mesmos autores referem que deverá ser utilizado o conceito de total de investimento que con-
templa o ativo líquido corrigido dos passivos não remunerados e que compensam as necessidades 
financeiras criadas com a constituição de ativos.

Neves (2011) refere que na prática os analistas utilizam a perspetiva da avaliação tradicional, 
que é o conceito mais simples, baseado na informação diretamente disponível nas demonstrações 
financeiras sem realizarem qualquer ajuste e, como tal, utilizam os resultados operacionais para aferir 
os lucros provenientes da atividade, sendo o valor do investimento representado pelo ativo líquido.

Teixeira (2008a), refere que na perspetiva da rendibilidade, a análise do valor económico cria-
do, pode ser realizada através do conceito de rendibilidade supranormal (RS), que compara a 
rendibilidade criada com as expectativas dos investidores. 

Teixeira (2008a) define a rendibilidade supranormal como a rendibilidade acima do esperado 
e que vai permitir que haja criação de valor para os diferentes financiadores dos capitais investidos 
(credores e proprietários). Neves (2011), afirma que a rendibilidade supranormal é o indicador 
base para compreender a criação de valor ou a destruição deste mesmo valor.

Teixeira (2008a) e Neves (2011) chamam a atenção que a RS é calculada com base na com-
paração do ROI obtido, com o custo do capital exigido pelos investidores. A multiplicação dessa 
margem pelo volume de capitais investidos, permite igualmente, uma imagem do valor criado no 
período analisado. Sendo assim, pode-se calcular a RS da seguinte forma.

RS  = ROI - WACC

Legenda: RS - rendibilidade supranormal; ROI - return on investment; WACC - custo de financiamento 
da atividade.

Para se determinar o valor criado em valores monetários, a rendibilidade supranormal deverá 
ser determinada através da seguinte fórmula, devendo o resultado ser semelhante ao obtido pelo 
cálculo do EVA:

Valor criado= Rendibilidade Supranormal x Investimento

Segundo Teixeira (2008a) a investigação financeira tem demonstrado que quando se utiliza cor-
retamente o EVA e a RS, os resultados são idênticos, facilitando assim a análise do desempenho his-
tórico periódico, não sendo necessário a análise de diversos exercícios para avaliar a criação de valor.

Para se demonstrar o relacionamento entre as duas óticas de análise de desempenho, irá ser 
utilizado por uma questão de simplificação de raciocínio, o Resultado Residual (conceito idêntico 
ao EVA mas sem considerar o efeito fiscal nos resultados) e o ROI calculado da forma tradicional 
apresentada anteriormente. Contudo, salienta-se que a mesma conclusão poderia ser obtida atra-
vés da utilização do EVA  e do ROI calculado com recurso ao RLSAF e ao Total de Investimen-
to. Assim, desde que haja coincidência entre os princípios de cálculo, obtém-se sempre o mesmo 
resultado. Passemos então, à demonstração propriamente dita:

Formula de cálculo do ROI:          Formula de cálculo do Resultado Residual:
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Desenvolvendo a equação do ROI de modo a igualá-la a zero temos:

Como é fácil de verificar, existe uma grande coincidência na forma de cálculo. Vejamos o que 
sucede se o Resultado Residual for igual a zero:

Deste modo, é possível estabelecer uma relação entre os dois conceitos:

• Se o ROI = WACC  o Resultado Residual = 0;
• Se o ROI > WACCo Resultado Residual > 0 porque, significa que a empresa está a 

gerar uma rendibilidade superior ao custo do capital investido na atividade;
• Se o ROI < WACC o Resultado Residual < 0 porque, significa que a empresa está 

a gerar uma rendibilidade inferior ao custo do capital investido na atividade.

Vejam-se os seguintes exemplos:

Assim, concluí.se que o valor do Resultado Residual e do EVA está diretamente relacionado 
com a Rendibilidade gerada, sendo positivo ou negativo consoante a Rendibilidade da atividade 
seja superior ou inferior ao custo de financiamento exigido pelos detentores do capital.

Quanto ao CFROI (Cash Flow Return On Investment), Neves (2011) afirma que, foi criado 
pela CSFB-Holt Value Associats como uma opção relativamente ao ROI.

Porém, é o indicador mais difícil de operacionalizar e tem como objetivo a determinação de 
uma taxa interna de rendibilidade (TIR) que tem em consideração o valor atual do investimento 
(ativos não correntes e necessidades de fundo de maneio existentes, associados ao negócios), a 
sua vida útil e os meios libertos operacionais líquidos de impostos gerados no ano (resultados 
operacionais adicionados dos custos não desembolsáveis como as amortizações e depreciações e 
as imparidades), sendo estes tidos como referência para os exercícios seguintes. Para além destes 
procedimentos os valores deverão ser calculados a preços correntes e no último ano considera-se 
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o valor residual dos ativos existentes para determinação da TIR do período de tempo analisado 
(Neves, 2012)

Young e O’ Byrne (2003), afirmam que o aspeto mais relevante deste indicador é o facto de 
poder ser calculado da mesma forma que a TIR (taxa interna de rendibilidade), mas chamam a 
atenção de que não poderá ser interpretado da mesma forma.

A fórmula de calculo do CFROI é a seguinte:

Legenda: AEPC - ativo económico a preços correntes; MLOLIPC - meios libertos operacionais líquidos de 
imposto a preços correntes; TIR - taxa interna de rendibilidade; VR - valor residual e o n - numero de anos 
de vida útil do projeto.

Finalmente, os defensores do CFROI referem que se verificará a criação de valor, através da 
comparação da TIR determinada com o custo do capital exigido, dando origem a um indicador 
denominado de Value to Cost Ratio (VCR).

VCR=  CFROI/(CUSTO do CAPITAL)

Contudo, tal como refere Neves (2011), este indicador tem sido sujeito a inúmeras críticas, 
em virtude de ser difícil de operacionalizar e de partir de pressupostos pouco aderentes à realidade.

2.2.3. Avaliação com Base nos fluxos de Caixa

No que diz respeito, aos fluxos de caixa, esses são um poderoso instrumento de planeamento 
e controlo financeiro, uma vez que evidenciam a capacidade da atividade para criar cash-flows, ao 
longo dos exercícios económicos e não são influenciados pelas políticas contabilísticas relaciona-
das com os custos não desembolsáveis, como as amortizações e depreciações e imparidades, que 
têm impacto nos resultados ou nos meios libertos (Esperança e Matias, 2009).

Neves (2011), afirma que os fluxos de caixa são cada vez mais utilizados na avaliação de de-
sempenho financeiro, uma vez que representam os fluxos monetários reais de um investimento ou 
de uma organização e são calculados pela diferença entre todas as entradas e saídas monetárias.

Jensen (1986) evidência a importância dos fluxos de caixa para a avaliação do desempenho 
financeiro, tendo criado o conceito de Free Cash Flow, que subdividiu em Free Cash Flow to 
Equity – FCFE (Fluxo de Caixa Livre) e em Free Cash Flow to Firm - FCFF (Fluxo de Caixa 
operacional).

Segundo Neves (2002), o fluxo de caixa livre (FCL), do inglês free cash flow, representa o 
excesso financeiro líquido gerado pelas atividades operacionais, de investimento e financiamento 
externo que ficam disponíveis, para os detentores do capital. Mota e Custódio (2008) realçam que 
os FCL correspondem ao valor disponível para os proprietários (Equity value). A sua fórmula de 
cálculo é a seguinte:

FCL = RL +  A +P - ∆NFM - I - R + E

Legenda: RL - resultado líquido; A - amortizações e depreciações do exercício; P - provisões e imparidades 
do exercício; ΔNFM - variação das necessidades de fundo de maneio; I - investimento em capital fixo; R - 
reembolsos de capital dos empréstimos obtidos e o E - empréstimos obtidos.
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O Fluxo de Caixa Operacional (FCO) ilustra o excedente gerado pelo negócio de uma or-

ganização após cobrir os investimentos em ativos não correntes e as necessidades de fundo de 
maneio, necessárias para o seu funcionamento, sem ter em consideração a forma de financiamento 
selecionada (Neves, 2012). 

É calculado através da seguinte fórmula.

FCO = RO * (1 - t) + A + P - ∆NFM - I

Legenda: RO - resultado operacional; A - amortizações e depreciações do exercício; P - provisões e impari-
dades do exercício; ΔNFM - variação das necessidades de fundo de maneio; I - investimento em capital fixo 
e o t - taxa efetiva de imposto sobre o rendimento.

Então, enquanto os FCL representam os fundos libertos disponíveis para remunerar os de-
tentores do capital, os FCO evidenciam os fundos libertos pela atividade operacional disponíveis 
para fazer face à remuneração exigida pelos diferentes investidores, proprietários e instituições 
financeiras (Neves, 2012).

No entanto, na lógica da criação de valor, é essencial que se consiga medir se os fluxos de 
caixa criados conseguem garantir a rendibilidade exigida. Nesse sentido Neves (2011) refere que 
deverão ser utilizados os indicadores Valor Económico Criado (VEC) e a Taxa Interna de Rendi-
bilidade Efetiva (TIRE), que são determinados em função dos fluxos de caixa históricos e que têm 
por referência o custo do capital esperado.

Assim, o indicador valor económico criado (VEC) e a taxa interna de rendibilidade efetiva 
(TIRE), que são medidas de desempenho baseadas nos fluxos de caixa históricos, assentam o seu 
cálculo na capitalização dos diversos fluxos de caixa para o final do último ano do estudo, aferindo 
a rendibilidade gerada ao longo da implementação dos investimentos que anteriormente foram 
projetados.

Segundo Teixeira e Jorge (2016) o VEC e a TIRE servem como ponte entre a avaliação dos 
projetos de investimento, baseada em previsões e o controlo da sua implementação, através da 
comparação entre os valores previsionais dos indicadores VAL e TIR e os fluxos de caixa criados 
pelo negócio face à remuneração exigida. 

 Estes dois indicadores, o VEC e a TIRE, podem ser calculados da seguinte forma:

VEC = FCO1 * (1 + Custo de Capital)(n-1)

+FCO2  * (1 + Custo de Capital)(n-2) + ... +  FCOn

0 = FCO1 * (1 + TIRE)(n-1) + FCO2 * (1 + TIRE)(n-2) + ... + FCOn

Pode-se verificar que, há criação de valor sempre que o resultado do VEC seja superior à zero, 
porque significa que conseguiu gerar excedentes capazes de cobrir o investimento e a remuneração 
pretendida pelos investidores. 

Sendo assim, conclui-se que os indicadores apesar de serem calculados com diferentes pers-
petivas, têm a mesma finalidade que é verificar se o negócio cria ou não rendibilidade superior ao 
custo do capital investido.

2.3. Custo de Capital 

O custo de capital é uma ferramenta importante na decisão de investimento para qualquer em-
presa, sobretudo se for um projeto internacional. Determinar o custo do capital de uma empresa 
engloba o cálculo do custo do capital próprio e alheio.

Os investidores da empresa encaram o custo do capital como um meio para obter uma taxa 
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de retorno do capital investido, pelo que o seu conceito está ligado a uma taxa de risco. Por isso 
Neves (2002), chama a atenção da necessidade de que os gestores têm que tomar decisões que 
proporcionem o crescimento sustentável da empresa, tendo em consideração o risco e o nível de 
rendibilidade que deverá ser exigida. 

Assim, o custo de capital representa a rendibilidade que determinada aplicação de fundos mo-
netários deve gerar, de acordo com a remuneração pretendida pelos investidores, tendo em consi-
deração o risco desse investimento. Relativamente ao contexto empresarial, o custo do capital está 
associado às decisões de gestão sobre os ativos a adquirir e a forma como devem ser financiados, 
tendo em conta o objetivo de criação de valor financeiro e da remuneração dos investidores (Ne-
ves, 2002).

A atividade das empresas pode ser essencialmente financiada através de capitais alheios e de 
capitais próprios, estando associado a ambos um custo específico, que varia em função do risco 
incorrido pelos diferentes investidores, pois o custo do capital está associado à relação risco e re-
torno, visto que quanto maior for o risco da empresa maior vai ser a taxa de retorno exigida pelos 
investidores e consequentemente maior será o custo de capital. 

Normalmente, os proprietários exigem uma remuneração superior, em virtude de, para além 
de terem uma maior preocupação com a gestão do negócio, no caso de falência da empresa só têm 
acesso ao património existente após serem cumpridas as obrigações com terceiros. É com base 
nesta ideia, de que existem custos diferentes para as várias fontes de financiamento, que surgiu o 
conceito de custo médio ponderado do capital, mais conhecido pela sua designação em inglês, o 
WACC - weight average cost of capital (Teixeira, 2008a). 

A sua fórmula de cálculo é a seguinte (Alves e Teixeira, 2003):

WACC = (CP/AL)* Ke + (P/AL)* Kd*(1- t)

Legenda: CP - capital próprio; AL - ativo liquido; P – passivo; Ke - custo capital próprio; Kd - custo capital 
alheio e a t - taxa efetiva impostos sobre rendimento

Tendo como referência a fórmula apresentada, a estrutura ótima de capital (ou nível de en-
dividamento ótimo) é aquela que minimiza o WACC, e consequentemente maximiza o valor da 
empresa. Deste modo, espera-se que os gestores tenham em atenção as fontes de financiamento 
mais baratas, tornando menor o custo do capital necessário para financiar a atividade.

De acordo com Teixeira e Amaro (2013) o WACC engloba o custo do capital próprio, que 
representa a taxa de retorno que os proprietários esperam obter para serem compensados do risco, 
e o custo do capital alheio corrigido das poupanças fiscais.

Teixeira (2008b), afirma que o custo do capital próprio das empresas cotadas em bolsa, é repre-
sentado pela rendibilidade esperada, determinada através do Capital Asset Price Model (CAPM), 
que mede a remuneração a exigir pelos proprietários tendo por base a rendibilidade do mercado 
e o risco associado aos títulos; nos outros casos, poderá ser calculado, tendo por referência a ren-
dibilidade média dos capitais próprios do sector de atividade ou, pela adição de um prémio de 
risco ao custo de financiamento bancário da empresa. O mesmo autor afirma que, a remuneração 
do capital alheio é apurada frequentemente pelas taxas de juro contratadas junto das instituições 
financeiras, ou através da relação entre os gastos financeiros do período e o passivo remunerado no 
final do exercício anterior.

Teixeira (2008b) defende, ainda, que o ativo líquido deve ser substituído pelo investimento 
total, visto que no ciclo de exploração os créditos obtidos de fornecedores e de outros credores 
financiam parte do ativo, provocando uma diminuição das necessidades financeiras.

Modigliani e Miller (1958) desenvolveram a teoria da estrutura de capitais em função dos cus-
tos e benefícios, vulgarmente conhecida por trade-off theory, onde se pretende estipular algumas 
regras para definir o mix entre capitais próprios e passivos para financiar a atividade, de forma a 
reduzir o custo médio ponderado de capital (WACC). Segundo Teixeira (2008b), a estrutura de 
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capitais em função da trade-off theory decorre dos seguintes princípios: o custo médio ponderado 
do capital é menor através da utilização de dívida, visto que esta tem geralmente um custo inferior 
ao capital próprio; atingindo um determinado valor de dívida, o risco financeiro percecionado é 
superior e os custos de uma eventual falência incrementam o custo dos passivos; devido ao maior 
risco, os proprietários começam a exigir também uma maior rendibilidade fazendo com que o 
custo médio ponderado do capital seja superior.

Deste modo, é fundamental ponderar a escolha da fonte de financiamento, uma vez que, a sua 
seleção condiciona o custo do capital a exigir pelos diferentes investidores e, consequentemente, 
a capacidade de criação de valor financeiro por parte do negócio. Isto porque, quanto maior for a 
rendibilidade exigida, maiores terão que ser os excedentes a criar pelo negócio, para que este seja 
um investimento atrativo, tanto para os proprietários, como para os parceiros financeiros (Teixei-
ra, 2017).

3. OBJETIVOS E METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

O objetivo geral deste trabalho de investigação é identificar os principais determinantes da 
criação de valor das empresas portuguesas exportadoras para os mercados extracomunitários.

Para a concretização do objetivo geral, irão ser realizadas três etapas:

• Determinar o valor criado pelas empresas estudadas;
• Identificar os principais condicionantes do custo do capital das empresas estudadas;
• Identificar os determinantes da criação de valor das empresas estudadas.

No que diz respeito à metodologia de investigação, a amostra estudada, contempla as 250 
maiores empresas portuguesas exportadoras para o mercado extracomunitário, definidas com 
base no peso do valor do volume de negócios (vendas e prestações de serviços) internacional no 
volume de negócios total. De notar, que o peso médio do volume de negócios internacional se 
situou nos 81% e que o volume de negócios para os mercados extracomunitários representou, em 
média, 54% do volume de negócios total.

Contudo, em virtude de fazerem parte da amostra algumas empresas constantes na zona fran-
ca da Madeira, que apresentavam dados económicos e financeiros bastante diferentes, a amostra 
final apenas contemplou 231 empresas.

Para a realização do trabalho de investigação, os dados foram obtidos na base de dados do 
Sistema e Análise de Balanço Ibérico (SABI). A SABI possui registos económicos e financeiros de 
empresas da Península Ibérica. O período analisado correspondeu ao exercício de 2015.

No que diz respeito aos conceitos financeiros considerados ao longo deste trabalho, com o 
intuito de determinar a capacidade de criação de valor das empresas estudadas, devido à sua im-
portância, irá ser detalhado o cálculo das rubricas económicas e financeiras utilizadas.

Em primeiro lugar, há a destacar que o indicador utilizado para medir a capacidade de criação 
de valor foi a Rendibilidade Supranormal. Tal escolha, teve em consideração o facto de ser um 
indicador que permite avaliar facilmente a criação de valor em cada período e se basear num rácio 
bastante divulgado em termos empresariais e de investigação, o ROI. Para além disso, tal como re-
ferido por Teixeira e Amaro (2013), se os pressupostos utilizados forem idênticos, a determinação 
do valor criado dá resultados idênticos, quer se utilizem indicadores de resultados, de rendibilida-
de ou de fluxos de caixa.

Para a determinação do ROI utilizou-se no numerador os Resultados Líquidos sem Alavan-
cagem Financeira (RLSAF), de modo a incluírem-se todos os fluxos económicos com exceção 
dos associados à decisão financeira. Os resultados líquidos sem alavanca financeira, foram obtidos 
através da seguinte fórmula:
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RLSAF = (RO + Rendimentos Financeiros) * (1 - t)

Legenda:
RLSAF - resultados líquidos sem alavanca financeira
RO - resultados operacionais
t - taxa efetiva de imposto

No denominador do ROI utilizou-se o valor do ativo líquido total, de forma a contemplarem-
-se todos os investimentos realizados na atividade.

Assim, o ROI, irá ser determinado pela seguinte fórmula:

ROI = RLSAF / Ativo Líquido Total
Legenda:
ROI - return on investment
RLSAF - resultado líquido sem alavanca financeira

No que diz respeito ao custo do capital investido (próprio e alheio), irá ser calculado através 
do weighted average capital cost (WACC). Para calcular o WACC tem que se determinar o valor 
das seguintes rubricas: taxa de imposto efetiva (t), custo do capital alheio (Kd), custo do capital 
próprio (Ke), capital investido, passivo e capital próprio. 

A taxa de imposto efetiva irá ser calculada considerando a relação entre o imposto sobre o 
rendimento de pessoas coletivas – IRC, constante na demonstração de resultados do exercício em 
cada período e o valor de resultados antes de impostos – RAI (Neves, 2011). 

O custo do capital alheio será determinado tendo como referência a relação entre os gastos 
financeiros registados na demonstração de resultados e o valor do passivo em cada exercício eco-
nómico (Neves, 2011).  

O custo de capital próprio foi calculado através da adição de um prémio de risco ao custo 
do capital alheio determinado como referido anteriormente. O prémio de risco foi determinado 
segundo as bases de dados disponibilizadas pelo Professor e Investigador em Finanças Aswath 
Damodaran (2017) no seu site, relativamente ao risco dos países. Para Portugal, o prémio de risco 
considerado é de 4,86%.

Quanto, aos valores do capital investido (neste caso representado pelo ativo líquido total), 
capital próprio e passivo, são os que constam anualmente no balanço das empresas.

Relativamente às técnicas estatísticas utilizadas, há a destacar as seguintes:

• Estatísticas descritivas que irão ser utlizadas para caracterizar melhor os valores da 
amostra estudada, relativamente aos dados económicos e financeiros utilizados;

• Coeficientes de correlação de Pearson que irão contribuir para a identificação dos de-
terminantes da criação de valor;

• Regressão linear multivariada que irá, igualmente, contribuir para a identificação dos 
determinantes da criação de valor.

No que diz respeito ao modelo de regressão multivariada definido, irá estudar o tipo de impac-
to que a variação nas variáveis independentes tem na variável dependente definida, ou seja, o valor 
criado. O modelo pode ser apresentado de forma genérica pela seguinte formula:

Y= β0 + β1X1 + … + βkXk + E
Legenda:
Y = variável dependente  Valor criado;
β = constante;
X1, …, XK = variáveis independentes;
E = erro de mediação.
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As variáveis independentes usadas para o estudo incluem K fatores (K = 1, …, 11) e referem-se 

aos dados económicos e financeiros que poderão condicionar a criação de valor:

 • Rendimentos operacionais;
 • Gastos operacionais;
 • Gastos financeiros líquidos dos rendimentos financeiros;
 • IRC;
 • Ativos não correntes;
 • Ativos correntes;
 • Passivos não correntes;
 • Passivos correntes;
 • Capitais próprios.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Tendo presente que o objetivo do estudo é identificar os principais determinantes da criação 
de valor das empresas portuguesas exportadoras para os mercados extracomunitários, começou-se 
por determinar a capacidade de criação de valor das empresas analisadas.

Assim, apresentam-se de seguida os valores médios das variáveis diretamente associadas ao va-
lor criado: rendibilidade supranormal, ROI, WACC, resultados operacionais e ativo total líquido.

Tabela 1: Valores médios das variáveis associadas ao valor criado

Valor Criado (mil euros) 5.063,69
Rendibilidade Supranormal 5,35%
ROI 8,95%
WACC 3,60%
Resultados Operacionais (mil euros) 9.619,73
Custo do capital (mil euros) 4.556,04
Ativo total líquido (mil euros) 112.261,99

Deste modo, constata-se que em médias as maiores empresas portuguesas exportadoras para 
os mercados extracomunitários apresentam uma rendibilidade supranormal de 5,35%, o que sig-
nifica que as empresas têm conseguido criar uma remuneração aos investidores superior ao custo 
de capital exigido. Para além disso, convém referir que das 231 empresas analisadas, 162 (70% da 
amostra total) apresentam uma rendibilidade supranormal positiva, o que parece sugerir que a in-
ternacionalização para os mercados extracomunitários tem contribuído para a criação de riqueza 
e para o desenvolvimento destes players.

Para se analisar melhor os resultados, elaborou-se um histograma (e respetivo gráfico com 
as frequências em cada classe) que divide as empresas por classes, tendo em consideração o valor 
criado.

Deste modo, pode-se observar que a classe com maior frequência dos resultados (84,42%) é a 
que se situa entre -6.677,31 mil euros e 11.695,54 mil euros com 195 empresas enquadradas nes-
tes valores. Para além disso, constata-se que constam na amostra 24 empresas com um valor criado 
acima dos 11.695,54 mil euros, representando cerca de 10% dos resultados obtidos.

Relativamente ao WACC, apresentam-se de seguida os valores médios das variáveis associadas 
ao seu cálculo, nomeadamente, o peso do capital próprio, o custo do capital próprio, o peso do 
passivo, o custo do capital alheio e a taxa efetiva de IRC.
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Tabela 2: Histograma dos resultados do valor criado

Classes - Valor Frequência % acumulada Classes - Valor Frequência % acumulada

-61 795,89 1 0,43% 11 695,54 195 84,42%
-43 423,03 1 0,87% 30 068,40 14 90,48%
-25 050,17 0 0,87% -6 677,31 10 94,81%
-6 677,31 10 5,19% 48 441,26 2 95,67%
11 695,54 195 89,61% 66 814,12 2 96,54%
30 068,40 14 95,67% 85 186,98 2 97,40%
48 441,26 2 96,54% 140 305,55 2 98,27%
66 814,12 2 97,40% -61 795,89 1 98,70%
85 186,98 2 98,27% -43 423,03 1 99,13%
103 559,84 1 98,70% 103 559,84 1 99,57%
121 932,69 0 98,70% Mais 1 100,00%
140 305,55 2 99,57% -25 050,17 0 100,00%
158 678,41 0 99,57% 121 932,69 0 100,00%
177 051,27 0 99,57% 158 678,41 0 100,00%
195 424,13 0 99,57% 177 051,27 0 100,00%
Mais 1 100,00% 195 424,13 0 100,00%

Tabela 3: Valores médios das variáveis associadas ao WACC

Peso do capital próprio 41,72%
Custo do capital próprio 6,59%
Peso do passivo 58,28%
Custo do capital alheio 1,74%
taxa efetiva de IRC 16,63%
WACC 3,60%

Ao observarem-se os valores médios das variáveis associadas ao WACC, verifica-se que as em-
presas recorrem sobretudo a endividamento, representando este, 58% das fontes de financiamen-
to utilizadas para financiar a atividade. Por outro lado, verifica-se que o custo do capital alheio 
é bastante reduzido, sendo inferior a 1,74%, e que a taxa efetiva de IRC também é inferior aos 
valores normalmente praticados em Portugal, situando-se nos 16,63%. Deste modo, parecem ha-
ver evidências de que o custo do capital utilizado, tem um impacto reduzido na criação de valor.

Para se identificar os determinantes da criação de valor, começou-se por calcular os coeficien-
tes de correlação de Pearson das variáveis diretamente associadas ao valor criado, nomeadamente, 
o ativo total líquido, o resultado líquido sem alavancagem financeira, o custo do capital (resultan-
te da multiplicação do ativo total líquido pelo WACC) e o respetivo valor criado.

Tabela 4: Matriz correlação das variáveis associadas ao valor criado

  Ativo líquido RLSAF Custo capital Valor Criado

Ativo líquido 1   
RLSAF 0,605945719 1  
Custo capital 0,867260407 0,409183 1 
Valor Criado 0,240181297 0,895316 -0,040086133 1

Pela análise da matriz de correlação das variáveis associadas ao valor criado, constata-se que 
são os resultados líquidos sem alavancagem financeira que condicionam fortemente a criação de 
valor, tendo o custo de capital pouco impacto no desempenho financeiro das maiores empresas 
portuguesas exportadoras para os mercados extracomunitários.
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Para se identificar com maior pormenor a origem da criação de valor das empresas analisadas, 

foi efetuado um modelo de regressão multivariada com o valor criado como variável dependente, 
e com as variáveis independentes a serem constituídas pelas diversas rubricas que influenciam 
a criação de valor: volume de rendimentos operacionais, gastos operacionais, gastos financeiros 
líquidos de rendimentos financeiros, IRC, ativos não correntes, ativos corrente, passivos não cor-
rentes, passivos correntes e capitais próprios. 

Contudo, apresenta-se em primeiro lugar os valores médios das variáveis analisadas, de forma 
a ter-se uma visão mais correta das empresas analisadas.

Tabela 5: Valores médios das variáveis associadas ao valor criado

Valor Criado (mil euros) 5.063,69
Rendimentos operacionais 118.682,56
Gastos operacionais 107.571,25
Gastos financeiros líquidos 884,75
IRC 2.033,03
Ativos não correntes 49.979,19
Ativos correntes 62.285,13
Passivos não correntes 22.241,55
Passivos correntes 42.621,78
Capitais Próprios 47.397,97

 
Pelos valores constantes na tabela, verifica-se que os gastos financeiros líquidos de rendimen-

tos financeiros e o IRC têm valores residuais comparativamente aos das restantes variáveis. Para 
além disso, observa-se que há um investimento superior em ativos correntes e que as fontes de 
financiamento mais utilizadas são os capitais próprios e o passivo corrente, podendo neste caso, 
pressionar a situação de tesouraria das empresas.

De seguida, apresenta-se o quadro relativo ao modelo de regressão multivariada utilizado.

Tabela 6: Resultados do modelo de regressão

Estatística de regressão  

R múltiplo 0,996178    
Quadrado de R 0,99237    
Quadrado de R ajustado 0,992059    
Erro-padrão 2066,234    
Observações 231    
     

ANOVA   

  gl SQ MQ F F de 
     significância
Regressão 9 1,23E+11 1,36E+10 3193,763 1,3E-228
Residual 221 9,44E+08 4269324  
Total 230 1,24E+11      

  Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 
Interceptar 337,9799 172,4454 1,959924 0,051262 
Rendimentos Operacionais 1,02047 0,011482 88,87734 *6,1E-175 
Gastos Operacionais -1,01518 0,011845 -85,709 *1,5E-171 
G. Financeiros líquidos -0,68479 0,059267 -11,5544 *1,82E-24 
IRC -0,96961 0,046632 -20,7929 *6,31E-54 
Ativos NC -0,99608 2,974295 -0,3349 0,738021 
Ativos C -1,00595 2,974197 -0,33822 0,735515 
PMNC 0,980483 2,974355 0,329645 0,74198 
PC 0,972547 2,974132 0,327002 0,743976 
CP 0,940438 2,974227 0,316196 0,752152
*Significativo para α<0,01
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Ao observarem-se os resultados obtidos, verifica-se que é o nível de rendimentos operacionais 

que tem maior impacto na criação de valor, a par dos gastos operacionais (ambas as variáveis, 
para além de terem p-values significativos, apresentam os coeficientes mais altos). Constata-se, 
também, que as restantes rubricas associadas aos resultados, nomeadamente, os gastos financeiros 
líquidos de rendimentos financeiros e o IRC, apresentam graus de significância inferiores a 0,01, 
o que quer dizer que também são relevantes para explicar a criação de valor das maiores empresas 
portuguesas exportadoras para os mercados extracomunitários.

Relativamente às variáveis associadas aos ativos e às fontes de financiamento, não são signifi-
cativas para explicar a criação de valor neste modelo foi trabalhado. Tais resultados, confirmam os 
valores dos coeficientes de Pearson anteriormente determinados, que evidenciavam uma relação 
positiva na ordem dos 90% entre o valor criado e os resultados sem alavancagem financeira.

Contudo, face à forte correlação entre os rendimentos e os gastos operacionais e, entre os 
ativos e os passivos, foi ainda efetuado um segundo modelo sem as variáveis gastos operacionais e 
passivos correntes e não correntes. Os resultados evidenciam que, os ativos correntes também são 
significativos para explicar a criação de valor, apresentando, como seria de esperar, um coeficiente 
negativo (nível de significância de 0,00000 e coeficiente de -0.057591). A seguir, apresenta-se a 
tabela relativa às estatísticas do segundo modelo realizado.

Tabela 7: Resultados do modelo de regressão

Dependent Variable: VALOR_CRIADO 
Method: Least Squares  
Date: 01/10/18   Time: 15:20 
Sample: 1 231  
Included observations: 231  
  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -30.23213 1063.832 -0.028418 0.9774
RENDIMENTOS_OPERACIONAIS 0.030503 0.006178 4.937051 *0.0000
GF_LIQUIDOS 0.271053 0.361547 0.749703 0.4542
IRC 2.395173 0.159283 15.03724 *0.0000
ATIVOS_C -0.057591 0.012154 -4.738309 *0.0000
ATIVOS_NC 0.019126 0.014764 1.295436 0.1965
CP -0.021191 0.020414 -1.038045 0.3004
   

R-squared 0.700222     Mean dependent var 5063.691
Adjusted R-squared 0.692193     S.D. dependent var 23187.36
S.E. of regression 12864.44     Akaike info criterion 21.79216
Sum squared resid 3.71E+10     Schwarz criterion 21.89647
Log likelihood -2509.994     Hannan-Quinn criter. 21.83423
F-statistic 87.20343     Durbin-Watson stat 1.960247
Prob(F-statistic) 0.000000
   

*Significativo para α<0,01

Em resumo, pode-se concluir que é a evolução dos resultados da atividade e dos ativos corren-
tes, que mais condiciona a criação de valor das maiores empresas portuguesas exportadoras para os 
mercados extracomunitários. Por outro lado, verifica-se que a decisão de financiamento não tem 
grande impacto na criação de valor, o que estará certamente relacionado, com a grande margem 
que existe entre a rendibilidade criada pelas empresas e o custo do capital investido, que se situou 
em termos médios, apenas nos 3,6%. Assim, a rendibilidade supranormal (calculada pela diferen-
ça entre o ROI e o WACC) apresentou um valor de 5,35%, o que evidencia que a rendibilidade 
criada é bastante superior ao custo do capital utilizado.

Deste modo, pode-se sugerir que a internacionalização para os mercados extracomunitários 
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poderá estar a ter um impacto muito positivo nestas empresas, alavancando os negócios e a remu-
neração dos capitais investidos.

5. CONCLUSÃO

Este trabalho de investigação tinha como objetivo identificar os determinantes da criação de 
valor das maiores empresas portuguesas exportadoras para os mercados extracomunitários.

Começou-se por realizar um enquadramento teórico onde foram desenvolvidos vários temas 
relacionados com a lógica da criação de valor. Para além disso, foi efetuada uma reflexão sobre os 
principais indicadores de avaliação da criação de valor referidos na bibliografia, bem como, sobre 
o conceito de custo do capital.

Os resultados da investigação, evidenciam que são os resultados da atividade e os ativos cor-
rentes que influenciam verdadeiramente a capacidade de criação de valor, e em especial as rubricas 
dos resultados da atividade operacional, diretamente associadas ao negócio desenvolvido pelas 
empresas.

Verificou-se igualmente, que o custo do capital investido, era bastante reduzido face à rendi-
bilidade criada, o que sugere que estas empresas ainda apresentam uma grande capacidade para 
se financiarem com capitais alheios e dessa forma, alavancarem o crescimento do seu negócio e a 
sustentabilidade financeira ao longo do tempo.

Para além disso, parecem existir evidências de que a internacionalização para os mercados ex-
tracomunitários tem proporcionado uma maior rentabilização dos negócios, contribuindo para 
a sustentabilidade das empresas e da economia nacional, uma vez que, tal como anteriormente 
apresentado, das 231 empresas analisadas, 162 (70% da amostra total) apresentam uma rendibili-
dade supranormal positiva.

Quanto às limitações do estudo de investigação, refere-se o facto de se estudar apenas um ano 
(2015), o que poderá limitar a generalização das conclusões obtidas.

Relativamente a futuras investigações, considera-se importante o estudo mais detalhado das 
variáveis operacionais, de modo a identificar quais as rubricas de custos que mais influenciam a 
criação de valor destas empresas. Para além disso, sugere-se também que este estudo possa ser alar-
gado às empresas exportadoras para o mercado comunitário, em virtude deste ainda representar 
cerca de 70% do total das exportações portuguesas.
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O BALANCED SCORECARD E A GESTÃO 
ESTRATÉGICA NUMA EMPRESA PÚBLICA

THE BALANCED SCORECARD AND THE STRATEGIC 
MANAGEMENT IN A PUBLIC ENTERPRISE 

Patrícia Rodrigues Quesado1; Cátia Sofia Oliveira da Costa2

Resumo

O artigo visa analisar o Balanced Scorecard (BSC) existente numa empresa de transportes 
públicos, que presta serviços de transporte urbano de passageiros, de forma a identificar as 
lacunas de desempenho e propor melhorias no sentido de reestruturação do mesmo, pro-
porcionando uma visão clara das medidas a implementar. Para o efeito, utilizamos o estudo 
de caso como metodologia de investigação qualitativa, sendo a informação recolhida através 
de entrevistas, da análise documental e da observação direta. Concluímos que as principais 
lacunas existentes eram a ausência de capacidades para construção do BSC, o facto de ne-
cessitarem de um sistema de informação tecnológico mais desenvolvido e atualizado e a 
dificuldade na transmissão de informação interna em tempo útil. Assim, como melhorias 
propusemos temas e objetivos estratégicos, indicadores, e respetivas fórmulas de cálculo, 
enquadrados nas quatro perspetivas tradicionais propostas por Kaplan e Norton.

PALAVRAS-CHAVE: balanced scorecard; controlo de gestão; gestão estratégica; transpor-
tes públicos.

Abstrat

The article aims to analyse the existing Balanced Scorecard (BSC) in a public transport 
company, which provides urban passenger transport services, in order to identify the per-
formance gaps and propose improvements in the direction of its restructuring, providing a 
clear vision of the measures to be implemented. For this purpose, we used the case study as a 
qualitative research methodology, the information collected through interviews, documen-
tary analysis and direct observation. We conclude that the main shortcomings were the lack 
of capacity to build the BSC, the need for a more developed and updated technological in-
formation system and the difficulty in the transmission of internal information in a timely 
manner. Thus, as improvements, we proposed strategic themes and objectives, indicators, 
and respective calculation formulas, which are included in the four traditional perspectives 
proposed by Kaplan and Norton.

KEYWORDS: balanced scorecard; management control; strategic management; public 
transport.
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1. INTRODUÇÃO

As mudanças ocorridas na sociedade, nos negócios, na economia e na gestão das organizações 
focaram-se na relação tangíveis e intangíveis, no valor do capital humano e no valor da informação 
(Pinto, 2009).

As organizações contemporâneas estão inseridas num mundo cada vez mais competitivo le-
vando-as a procurar estratégias que lhes permitam enfrentar os desafios com êxito, percebendo-se 
que o aumento global das mudanças no mundo dos negócios tem estimulado muitas empresas a 
mudar as suas estratégias de negócios de forma a acompanhar os seus concorrentes (Muchandigo-
na & Kalema, 2012). O desafio da sobrevivência no mercado globalizado levou ao aparecimento 
de novas técnicas de gestão estratégica que garantam a manutenção das suas vantagens competiti-
vas num cenário de constante mudança, desenvolvendo sistemas de gestão ágeis e suficientemente 
fortes (Galas & Ponte, 2005;  Wood & Urdan, 1994). 

O sistema de gestão estabelece uma política, um plano, uma estratégia que ajuda a concretizar 
um conjunto de propósitos de forma a potenciar as suas vantagens competitivas e diferenciar uma 
organização da sua concorrência (Cruz, 2005). Neste sentido, surge o Balanced Scorecard (BSC), 
criado por Kaplan e Norton, em 1992, com o intuito de desenvolver novas medidas de desem-
penho que não estivessem apenas direcionadas para as tradicionais medidas financeiras de curto 
prazo (Kaplan & Norton, 1992, 1996a). 

O BSC tem provado ser um bom facilitador no processo de gestão de mudança pois tem uma 
filosofia fácil de perceber em toda a organização, uma vez que  acompanha a razão que atrai as 
organizações a implementarem sistemas de performance, isto é, alinhar pessoas, processos e in-
fraestruturas com a estratégia (Kaplan, 2006; Pinto, 2009).

O BSC traduz a missão e as estratégias da empresa num conjunto de indicadores de desempe-
nho estruturados em quatro perspetivas (financeira, clientes, processos internos e aprendizagem 
e crescimento) para as quais se definem objetivos, indicadores, metas e iniciativas, procurando 
estabelecer relações de causa e efeito entre os objetivos estratégicos (Galas & Ponte, 2005).

Considerando a importância dos transportes urbanos no contexto socioeconómico, muitas 
cidades do mundo conseguiram refletir no transporte urbano o seu bom desempenho para au-
mentar a competitividade e atratividade, bem como proporcionar oportunidades económicas e 
sociais e a melhoria da qualidade de vida (Sousa, 2015; Henning et al., 2011).

O artigo visa analisar o BSC já implementado numa empresa de transportes públicos3, de for-
ma a identificar as lacunas de desempenho e estabelecer medidas para preenchê-las. É importante 
e oportuno que a organização em estudo compreenda as divergências existentes para melhorar o 
uso real do BSC, de forma consistente em toda a organização. Além disso, pretende-se igualmente 
analisar o interesse da aplicabilidade do BSC como ferramenta estratégica, discutindo e justifican-
do os objetivos estratégicos no desenvolvimento e implementação do BSC e perceber se a organi-
zação tem todas as suas áreas e colaboradores alinhados com os objetivos comuns. 

A metodologia de investigação utilizada caracteriza-se por ser qualitativa e o método de inves-
tigação o estudo de caso descritivo, sendo os dados recolhidos através de entrevistas, da consulta 
de documentos fornecidos pela organização e da observação direta. 

O artigo estrutura-se numa parte inicial com uma breve revisão de literatura relativa à aborda-
gem do BSC no setor dos transportes públicos. Posteriormente apresentamos a metodologia de 
investigação e uma proposta modelo de reestruturação do BSC baseada nos objetivos principais 
da organização. Finalizamos com as considerações finais, limitações do estudo e algumas sugestões 
para trabalhos futuros.

3 Por questões de anonimato e confidencialidade dos dados não será revelado o nome da organização.
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO: O BSC NOS TRANSPORTES PÚBLICOS

A necessidade de melhorar a qualidade dos serviços prestados associada ao modelo ‘‘Nova 
Gestão Pública’’ levou à adaptação na gestão pública de conceitos e instrumentos que estavam a 
ser aplicados na gestão privada (Quesado et al., 2012a, 2012b). 

Em Portugal, durante os últimos anos, a gestão pública sofreu profundas alterações (Carapeto 
& Fonseca, 2014), aumentando o interesse da utilização do BSC (Kloot & Martin, 2000). O 
aumento da competitividade e das expectativas dos cidadãos, a evolução tecnológica e a necessida-
de de sobrevivência exigem que as organizações públicas se adaptem, justificando-se a utilização 
deste instrumento (Gomes et al., 2007).

No setor público há dificuldade na seleção de medidas para as diferentes perspetivas e deter-
minação das relações de causalidade entre as perspetivas e as medidas, devido ao facto dos seus ob-
jetivos serem raramente consistentes pois dependem de um processo de negociação, muitas vezes 
influenciado por questões políticas (Horváth & Partners, 2003; Olve et al., 1999). No entanto, 
neste tipo de organizações, o BSC abrange todas as operações, define os fatores críticos de sucesso, 
permite decisões rápidas e corretas relativas a várias áreas de atuação, permite a análise de posições 
contra orçamentos dos anos ou meses anteriores, permite uma visão gráfica da administração, di-
minui a incerteza e promove uma cultura baseada na gestão por objetivos (Bastidas & Feliu, 2003; 
Niven, 2003; Kaplan, 2001). Assim, o modelo original proposto por Kaplan e Norton foi adapta-
do ao setor público, sendo que cada organização deve ajustar o modelo de forma a estar de acordo 
com o serviço e atividade da mesma (Diniz & Pires, 2015; Silva & Callado, 2013; Pedro, 2004).

O transporte público é considerado um fator importante no desempenho das cidades, forne-
cendo desde ofertas de mobilidade em massa, à ajuda na minimização dos impactos ambientais e 
à captação de dados relevantes com as inovações nas tecnologias inteligentes. 

Muitas organizações implementam a medição de desempenho para os seus sistemas operarem 
da forma mais eficiente possível. No entanto, as medidas de desempenho dos sistemas de trans-
porte sofrem, ocasionalmente, de resistência por parte das suas administrações porque existe a 
preocupação de que os dados ou métodos não sejam suficientemente bons (Ercan et al., 2017).

As autoridades de transportes e os governos, nos dias de hoje, são desafiados a melhorias cres-
centes na mobilidade dos cidadãos, incitando desde o controlo até à oferta de elevados padrões 
de desempenho (Mnif et al., 2015). Assim, as empresas que enfrentam constantes mudanças no 
ambiente externo devem apoiar-se na estratégia e nos sistemas de controlo (Buganová & Lusková, 
2009).

O sistema de transporte deve ser capaz de realizar uma oferta equilibrada de serviços de trans-
porte de acordo com as necessidades (Nusraningrum & Waluyaningsih, 2013; Beirão & Cabral, 
2007). O objetivo das empresas deste setor deve concentrar-se na eficácia, eficiência, segurança, 
qualidade dos serviços e ter em atenção a orientação para o cliente. Neste sentido, o BSC alinha-
-se com os vários fatores necessários para a obtenção de vantagens competitivas (Buganová & 
Lusková, 2009). Segundo os referidos autores, se a empresa de transporte tem uma certa intenção 
estratégica, o BSC concretiza-a em pormenor e torna-a realizável através de objetivos adequados 
relacionados com clientes, processos, competências e ações estratégicas correspondentes.

O aumento do uso do transporte privado e a dificuldade de atração de clientes, devido às dife-
rentes escolhas de meios de transporte, levou as empresas de transporte a procurarem desenvolver 
capacidades e serviços para conquistar e reter clientes. Neste sentido, tornou-se necessário desen-
volver novos modelos para medir o desempenho, sendo importante que a empresa seja capaz de 
entender/satisfazer completamente as necessidades/exigências do cliente e de ajustar o produto 
ou serviço (Vuchic, 2005). Contudo, as estratégias de diferenciação e atração para os vários seg-
mentos têm um custo elevado, tornando-se necessário identificar os segmentos mais motivados 
para utilizar o transporte público, de forma a viabilizar a perspetiva financeira (Carvalho, 2009). 

Uma estratégia esclarece como atingir os objetivos, pelo que o BSC permitirá a identificação 
antecipada de problemas que estão relacionados com a mesma. Assim, através das medidas ade-
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quadas, são identificados os desvios da estratégia em tempo oportuno para se poder tomar medi-
das corretivas (Buganová & Lusková, 2009). 

São vários os exemplos de utilização do BSC na avaliação do desempenho nos transportes. 
Um exemplo no setor de transporte público é a ‘‘wiener lien’’ que usou o BSC para a execução 
da sua estratégia (SPUTNIC, 1996). O trabalho de Phillips (2004) propõe o BSC na avaliação 
de desempenho em três áreas principais: eficiência, eficácia e perspetiva do impacto. Yudiatna 
(2010) propôs o modelo do BSC para o sistema de transporte público em Jakarta. Rahman e 
Chin (2013) criaram um modelo standard de BSC adaptado às necessidades e características das 
grandes empresas de transporte rodoviário de passageiros. 

Em suma, a implementação do BSC nos vários modos de transporte tem contribuído para a 
melhoria organizacional. A eficiência da viagem é medida principalmente pelo tempo de viagem 
e pela segurança, no entanto, a identificação dos dados para a perceção da eficiência nem sempre 
está disponível em tempo oportuno. Concretamente, na indústria dos autocarros, o indicador de 
tempo de viagem está sujeito a diferentes problemas de congestionamento, pelo que devem existir 
formas de controlar o indicador e compreender a eficácia operacional, bem como o controlo das 
viagens (Henning et al., 2011). 

3. ESTUDO EMPÍRICO

3.1. Metodologia

A metodologia utilizada foi o estudo de caso por ser aquele que mais se adequa ao objetivo da 
investigação e que se carateriza por ser, segundo Sousa e Baptista (2011:64), “um estudo intensivo 
e detalhado de uma entidade bem definida, um caso que é único, específico, diferente e complexo”. 
Para Gerring (2004) e Yin (2001), o estudo de caso é uma pesquisa empírica que permite inves-
tigar um fenómeno contemporâneo inserido num contexto da vida real, utilizando-se múltiplas 
fontes de recolha de dados. Assim, para entender de forma aprofundada o contexto da vida real, 
tornou-se necessário a utilização de múltiplas fontes de evidência. Neste caso, para a recolha de 
dados qualitativos foram realizadas entrevistas aos colaboradores da organização e também foram 
analisados todos os documentos contabilísticos e financeiros fornecidos, aliando-se as observa-
ções diretas.

Foram elaborados quatro roteiros de entrevistas diferentes aplicados aos responsáveis dos de-
partamentos de Recursos Humanos; Gestão de Negócios e Marketing; e Sistemas de Gestão e 
Inspeção (incluindo um dos responsáveis pela implementação do BSC) e um membro da direção 
executiva. As questões elaboradas foram atualizadas consoante a pesquisa do estudo, de forma a se 
adaptarem aos inquiridos, os quais foram selecionados de forma a criarem informação-chave para 
o estudo (Yin, 2001).

As entrevistas foram realizadas entre março e abril de 2016 e caracterizam-se por serem se-
miestruturadas e abertas, no sentido de aprofundar e enriquecer a informação obtida (Vieira et 
al., 2009). Estas tiveram uma duração que variou entre os 30 minutos e 1 hora e 20 minutos, sen-
do transcritas para posterior análise. As entrevistas realizadas com o Responsável de Sistemas de 
Gestão e Inspeção e com o Responsável de Gestão de Negócios e Marketing tiveram uma duração 
superior uma vez que estes responsáveis nos permitiram identificar um conjunto de fatores críticos 
de sucesso e contextualizar a problemática inerente ao BSC implementado na organização, visto 
incluírem responsáveis que estiveram na base da sua implementação. A tabela 1 resume os detalhes 
das entrevistas por entrevistado.
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Tabela 1: Detalhes das entrevistas

Entrevistado Data Duração
 (dia/mês/ano) (horas: minutos)

Responsável de Sistemas de Gestão e Inspeção (RSGI) 30/03/2016 1:20
Responsável de Recursos Humanos (RRH) 04/04/2016 0:30
Responsável do Conselho de Administração (RCA) 05/04/2016 0:50
Responsável de Gestão de Negócios e Marketing (RGNM) 06/04/2016 1:17

Por fim, realizamos a análise de conteúdo (documentos manuscritos, impressos ou audiovi-
suais), sendo bastante útil os documentos disponibilizados pela organização, nomeadamente os 
documentos contabilísticos e financeiros fornecidos, bem como os documentos que apoiaram a 
criação do BSC (documentos relacionados com os objetivos, indicadores, plano de ações), como 
é o caso do ‘‘Manual de Sistemas de Gestão’’ que foi consultado para a análise dos pilares e pro-
cessos da organização. Além disso, foram consultados documentos externos à empresa de forma 
a acompanhar a sua atividade de integração social. Foi ainda auscultado e observado a divulgação 
do BSC do ano 2015, numa ação de Team Building, em formato audiovisual.

O uso de diferentes fontes permitiu efetuar um trabalho de investigação mais profundo, apre-
sentando um grau de validade satisfatório (Quivy & Campenhoudt, 1992). Assim, os documen-
tos foram utilizados neste estudo de caso para comprovar e valorizar as outras evidências, de for-
ma a convergirem relativamente ao mesmo conjunto de factos (Yin, 2001). A disponibilidade de 
documentação, bem como a realização de documentos para a organização, foi de caráter crucial 
para a compreensão do setor de atividade onde a organização está inserida e a consequente con-
cretização desta pesquisa.

Portanto, com as múltiplas fontes de dados, fomos capazes de fortalecer a credibilidade e ate-
nuar a possibilidade de resultados tendenciosos (Dresch et al., 2015; Baxter & Jack, 2008; Yin, 
2001). Os autores, no entanto, decidiram tentar criar um modelo padrão de BSC, levando em 
conta a especificidade do setor analisado, assumindo as características da organização em estudo.

3.2. Caracterização da organização e contextualização da problemática

A organização objeto de estudo é uma empresa de transportes públicos do norte de Portugal que 
visa criar resposta às necessidades de transporte regular e de aluguer da comunidade, preocupando-
-se com o desenvolvimento socioeconómico e com a atratividade da cidade. É uma empresa munici-
pal e como tal enquadra-se no setor empresarial local de gestão de serviços de interesse geral.

A oferta de soluções de mobilidade urbana integrada, de forma a satisfazer e surpreender as 
expectativas da sociedade envolvente, pautam a missão, os valores e a visão da organização. 

Com o desenvolvimento da cidade justificou-se a necessidade de instrumentos como o BSC, 
implementando o BSC pela primeira vez em 2014 de forma a enfatizarem a estratégia e o alinha-
mento da organização. Note-se, no entanto, que a empresa carece de um sistema de medição bem 
definido e implementado, que poderia ser usado tanto nos processos de planeamento como no 
sistema de controlo. 

Constatamos que o BSC utilizado pela organização, não estava a ser implementado com su-
cesso, principalmente, devido a falhas na comunicação organizacional, motivadas pela ausência 
de um sistema de informação atualizado e suficientemente desenvolvido, o que dificultou a na 
transmissão de informação interna em tempo útil, e pelo fato de não estar adaptado às caracte-
rísticas de uma organização pública, associado também a alguns problemas na sua construção e 
monitorização, razão que nos levou a propor uma reestruturação do mesmo ao nível dos temas e 
objetivos estratégicos, indicadores, e respetivas fórmulas de cálculo, enquadrados nas quatro pers-
petivas tradicionais propostas por Kaplan e Norton.
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3.3. Proposta de reestruturação do BSC 

Numa fase inicial foi efetuada a análise da organização e do setor, principalmente no que se 
refere à análise da missão, visão e valores, sendo estes elementos necessários para iniciar a cons-
trução de um BSC (Pinto, 2009). No que concerne à gestão estratégica, esta envolve a análise do 
contexto interno e externo no qual a organização está inserida. Através da análise SWOT4 (pontos 
fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças) encontra-se as influências-chave, possibilitando 
a perceção de qual a capacidade da estratégia da organização e como é possível analisar novas 
estratégias de atuação no contexto atual. Por outro lado, o modelo das cinco forças de Porter é 
uma ferramenta de análise estratégica essencial para entender a concorrência e o lucro da indús-
tria (Porter, 2008) que, à semelhança da análise SWOT, foi fundamental para a pesquisa/análise 
realizada neste estudo.

Verificamos, também, que os fatores críticos de sucesso são uma etapa fundamental entre a 
visão e a definição dos objetivos estratégicos. Estes identificam os processos ou atividades da orga-
nização onde se deve ser excelente e devem ser identificados fatores competitivos (Galas & Ponte, 
2005). Desta forma, os fatores críticos estão associados à avaliação da performance da organiza-
ção, sendo uma análise crítica importante para competir no setor que a organização está inserida, 
complementando esta análise.

Com as análises realizadas pretendemos fortalecer a reconstrução do BSC, neste sentido re-
forçamos a análise com algumas respostas dos inquiridos. De acordo com os inquiridos foi pos-
sível constatar que o objetivo principal da implementação do BSC era ‘‘direcionar e alinhar os 
objetivos estratégicos da empresa’’. Neste sentido, o mapa estratégico e as suas relações de causa e 
efeito foram utilizados pela empresa para alinhar os colaboradores envolvidos na estratégia e nos 
objetivos, confrontando-se com o referido por Quesado et al. (2017; 2012a) e Rohm (2008).

São vários os aspetos positivos referidos por um dos entrevistados sobre o BSC, que se enqua-
dram na literatura, como o alinhamento, referido por Quesado et al. (2016, 2012a), ferramenta 
de apoio à gestão, referido por Quesado et al. (2018, 2014), Quesado e Rodrigues (2009) e Que-
sado (2005), bem como a diminuição da incerteza e promoção de uma cultura baseada na gestão 
por objetivos, referido por Borges et al. (2015), Bastidas e Feliu (2003), Niven (2003) e Kaplan 
(2001). Assim, o entrevistado refere que o BSC tem vantagens como: ‘‘alinhamento organizacio-
nal, monitorização e acompanhamento da atividade, diagnóstico da empresa, ferramenta de apoio 
à gestão, portanto, permite a gestão por objetivos e a focalização nos resultados’’ (RSGI). Como 
tal, o BSC implementado deveria possibilitar uma visão comum ao nível dos vários departamen-
tos, facilitando a mobilização e participação ativa (Quesado et al., 2018; Russo, 2009; Quesado, 
2005).

Atendendo a que o BSC é um instrumento que deve incluir tanto os gestores de topo quanto 
os gestores intermédios, deparamo-nos com uma das respostas, na qual se refere que a implemen-
tação do BSC obteve vantagens além das esperadas, uma vez que ‘‘a implementação do BSC exi-
giu a reflexão conjunta resultando num levantamento e diagnóstico da empresa bem como o seu 
redirecionamento’’ (RSGI).

Todos os colaboradores da empresa podem ter acesso a toda a informação sobre o BSC, o que 
vai ao encontro do referido por Barduchi e Fahl (2015) e Galas e Ponte (2005), sendo acompa-
nhada a evolução dos indicadores, objetivos, metas e atualização dos respetivos resultados. 

Refira-se que num ‘‘bom BSC’’, através dos objetivos e indicadores e das relações entre estes, 
deduz-se a sua estratégia (Kaplan & Norton, 1996b), no entanto, de acordo com a observação 
direta e análise das mudanças estratégicas, na empresa, apesar da estratégia ser alterada regular-
mente, não existia qualquer cálculo dos indicadores para perceber se as metas foram atingidas, ou 
seja, não foram realizadas alterações ao BSC desde 2014, tornando-se um problema que pode ser 
relevante para a sua concretização.

4 Strengths; Weaknesses; Opportunities; Threats.
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Outro dos fatores que pode colocar em causa a implementação da ferramenta, nomeadamente 

a concretização de objetivos a longo prazo, é o dos mandatos políticos de quatro anos (AECA, 
2001), estando a administração da empresa a finalizar o seu mandato. Assim, no âmbito político, 
as organizações valorizam mais os resultados de curto prazo (sobretudo em alturas de crise e ins-
tabilidade), sendo que há maior probabilidade de abandono deste tipo de ferramentas ao alterar 
os administradores da organização, pois podem valorizar outros aspetos menos estratégicos ou 
outras estratégias diferentes apoiadas em ferramentas de gestão diferentes. Neste sentido, para 
atingir a visão, procuramos perceber quais os temas estratégicos da organização pois, segundo 
Rohm (2008), são os pilares da organização e permitem organizar o mapa estratégico, represen-
tando uma visão comum dos objetivos a alcançar pela organização. Como tal, a visão divide-se em 
vários temas estratégicos, facilitando o agrupamento e discussão dos objetivos (Kaplan & Norton, 
2008). Desta forma, analisaram-se os objetivos da organização juntamente com os Fatores Críti-
cos de Sucesso (FCS), bem como os Pontos Fortes (PF) e Pontos Fracos (PFr) da análise SWOT.

Alinhamos estas análises à observação direta, análise documental e às entrevistas de forma a 
explicarmos os temas estratégicos, os objetivos estratégicos e a natureza dos indicadores para a 
reconstrução do BSC. Assim, nas tabelas 2, 3, 4 e 5 apresentamos uma proposta de objetivos e 
indicadores, levando em conta as entrevistas aos colaboradores, a observação direta e a análise de 
documentos da organização e do setor em causa (análise estratégica).

Para uma compreensão faseada da proposta do BSC, apresenta-se uma análise pormenorizada 
dos objetivos da organização. Na tabela 2 representamos a perspetiva de clientes, que tem como 
finalidade contribuir para uma cidade sustentável pois na organização pretende-se uma adaptação 
à sociedade de forma a satisfazer as necessidades desta e reforçar os laços e envolvimento com a 
comunidade, bem como o seu papel social.

Tabela 2: Temas estratégicos e objetivos estratégicos na perspetiva de clientes

Informação recolhida Categorias/ temas estratégicos Objetivos estratégicos

• A fidelização é demonstrada por via  Utilização dos ativos • Captação e retenção de
   do passe;  (medir os clientes essenciais    clientes (1)
• Elevada percentagem de clientes que  e atribuir valor)
   utilizam o passe como título de 
   transporte (PF).

• Prevenção de acidentes; Aumentar valor ao cliente • Aumentar o nível de
• Conforto (dos acessos às paragens;  (satisfação do cliente)    bem-estar, conforto
   nas paragens e interior das viaturas)     e segurança (2)
   (FCS). 
 

• Representação e associação em todos Aumentar valor ao cliente/ Cres- • Promover a imagem e o
   os eventos importantes da cidade  cimento através da inovação    relacionamento
   (FCS);     (melhorar imagem/
• A empresa estudada cria laços de     /criação de laços de afeto)(3)
   diversas formas. Conforme referido 
   por um dos entrevistados, a organi-
   zação pretende transmitir a sua visão 
   através da comunicação externa 
   (RGNM);
• A apresentação ao exterior está 
   alinhada com os valores da 
   organização (RGNM).

Fonte: Elaboração Própria
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Na tabela 3 representamos a perspetiva financeira que se apresenta como um meio para atin-

gir um fim (Kaplan, 2010; Pinto, 2009; Gomes et al., 2007). O processo de gestão de operações 
assegura o cumprimento das obrigações legais da organização, a adequação dos equipamentos 
administrativos ao serviço, bem como a análise de custos industriais e a contabilidade de gestão. 
A finalidade é contribuir para uma cidade sustentável, no entanto, esta finalidade permite, de uma 
certa forma, o aumento dos resultados financeiros. De salientar que o cumprimento da lei relati-
vamente a requisitos financeiros é um dos aspetos fulcrais que leva a organização a ter objetivos 
financeiros (pois pode implicar a cessação da atividade).

Tabela 3: Temas estratégicos e objetivos na perspetiva financeira

Informação recolhida Categorias/ temas estratégicos Objetivos estratégicos

• Trata-se de uma organização  Otimização da estrutura financeira Aumento da receita (4)
   pública de transporte de passagei-
   ros que tem vários requisitos para  Otimização da estrutura financeira Otimização da estrutura
   cumprir. Uma das preocupações  de custos da frota (5)
   em termos financeiros diz respeito 
   à cessação da organização; Melhorar a produtividade Aumentar a rendibilidade
• Nos custos de estrutura estão   dos serviços nos serviços
   incluídos principalmente os gastos   regulares (6)
   de manutenção da frota, os Gastos 
   Gerais de Fabrico (rendas, água, luz…) Melhorar a produtividade/ Rendibilidade dos recursos
   e a Mão de Obra Direta; / utilização dos ativos disponíveis (7)
• Quanto à construção do preço está 
   de acordo com as necessidades dos  Otimização da estrutura financeira Aumento da rendibilidade
   clientes e com a zona, ou paragem;  (retorno) das vendas (8)
• Os preços levam em conta os custos 
   operacionais (incluindo manutenção, 
   combustíveis, salários, serviços 
   externos, etc.);
• Não é levada em conta a concorrência 
   em termos de transporte coletivo uma 
   vez que a organização possui a exclusi-
   vidade no concelho que opera, no 
   entanto, tenta colocar os preços em 
   valores que rondam os valores prati-
   cados a nível nacional (RCA);
   O transporte de aluguer encontra-se 
   em crescimento/maturidade e tem 
   um peso significativo da receita total; 
   O volume de negócios por circulação 
   é mais elevado no transporte de aluguer, 
   bem como a percentagem do resultado 
   operacional por circulação (análise 
   documental);
• Através da análise da Margem Bruta 
   é percetível o caminho que a orga-
   nização segue no sentido da otimi-
   zação de recursos, aumentando as 
   receitas e diminuindo os custos 
   em percentagem.  
 
Fonte: Elaboração Própria
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Para facilitar a compreensão e análise dos objetivos propostos no BSC, quanto aos processos 

internos, reestruturamos a rede de processos da empresa, reformulando as atividades de forma 
a incidir apenas em três processos. A reestruturação baseou-se na cadeia de valor para o cliente 
de Kaplan e Norton (1996a), com a finalidade de simplificar a rede de processos da organização 
essencialmente ao incluir os três processos na perspetiva dos processos internos do BSC. 

A cadeia de valor inicia com a identificação das necessidades, seguido de três processos5 de 
conceção teóricos: processo de inovação, processo operacional (ou de gestão de operações) e 
processo de gestão de clientes. Assim, após a identificação das necessidades (atuais e futuras) da 
comunidade e orientação para o cidadão, pretende-se a melhoria contínua no desempenho da 
organização e a excelência nos processos (como o desenvolvimento de novas soluções passando 
pelo processo operacional e, por fim, pela gestão de cliente), de forma a proporcionar a satisfação 
das necessidades dos cidadãos (Sousa, 2015). 

Conforme Russo (2009) e Niven (2003), quando se junta a motivação e competência dos fun-
cionários e as ferramentas adequadas, as organizações públicas conseguem a melhoria contínua. 
Nos processos internos constatamos que se pretende ir ao encontro dos objetivos preconizados, 
pelo que a melhoria contínua se expande por toda a rede de processos da empresa. Representamos 
a perspetiva dos processos internos na tabela 4.

Tabela 4: Temas estratégicos e objetivos estratégicos na perspetiva dos processos internos

Informação recolhida Categorias/ temas estratégicos Objetivos estratégicos

• Na organização a preocupação de  Melhorar a produtividade Assegurar elevados padrões
   melhoria contínua está presente,  (gestão operacional) no serviço e segurança nas
   tal como salientou um dos entre-  viagens (9)
   vistados (RSGI), pelo que se pre-
   tende ir ao encontro dos objetivos 
   preconizados, assegurando a correção
   de lapsos perante o cliente, bem como 
   a determinação das suas causas e a 
   implementação de ações para não 
   ocorrerem novos ou reincidentes lapsos;
• Avalia-se, por exemplo, o desempenho 
   dos fornecedores, proposição esta 
   responsável pela melhoria e agregação 
   de valor da organização, isto é, fazem 
   uma gestão de compras (RSGI);
   Realça-se a política de segurança, pois 
   prende-se sobretudo na verificação das 
   infraestruturas e equipamentos existentes 
   e na consciencialização coletiva, no sentido 
   de prevenir acidentes (RSGI).

   O planeamento estratégico pretende Aumentar valor ao cliente Rapidez na resposta a
   contribuir para a melhoria de todos os  (gestão de clientes)  reclamações e otimização
   processos, bem como satisfazer os clientes.   do serviço (10)
   Deste modo, reforçamos que na organização 
   as especificações e os critérios de aceitação 
   e de aprovação de protótipos estabelecidos
  são: ‘‘qualidade, segurança, conforto, 
   rapidez, frequência, tecnológico, ambi-
    ental e mobilidade geográfica...’’ (RSGI)
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Tabela 4: Temas estratégicos e objetivos estratégicos na perspetiva dos processos internos (cont.)

Informação recolhida Categorias/ temas estratégicos Objetivos estratégicos

• Regularidade e frequência da oferta  Crescimento através da inovação Aumentar soluções de mobi-
   (FCS);  lidade e o número de projetos
• Contribuir para a cidade inteligente,   de Investigação, Desenvolvi-
   sustentável e inclusiva (FCS);  mento e Inovação (11)
  O responsável do Conselho de 
   Administração entrevistado esclare-
   ce-nos que os planos de conceção 
   são elaborados: ‘‘por equipas espe-
   cíficas para o estudo e desenvolvi-
   mento dos processos a implementar, 
   com documentação de suporte 
   tendo em conta a finalidade pre-
   tendida de satisfação e necessidade 
   dos clientes de acordo com os meios 
   disponíveis face aos critérios pré-esta-
   belecidos’’ (RSGI);
   Constatamos que a organização
   tem ‘‘marca própria’’ e os seus 
   processos inovadores são: ‘‘identi-
   ficados, lançados, avaliados e moni-
   torizados’’ (RCA).
   
Fonte: Elaboração Própria

Na perspetiva de aprendizagem e crescimento, representada na tabela 5, dividimos os objeti-
vos por capital humano, capital da informação e capital organizacional (Kaplan & Norton, 2004; 
Russo, 2009). Nesta perspetiva confrontamo-nos com um dos problemas da adoção do BSC no 
setor público, que se refere à capacitação dos trabalhadores e ao investimento contínuo (Quesado 
et al., 2016, 2014, 2013; Gomes et al., 2007). Constatamos que na organização não existiam ‘‘ha-
bilidades/competências’’ suficientes para a correta construção de um BSC podendo, consequen-
temente, existir falhas na sua monitorização.

Tabela 5: Temas estratégicos e objetivos estratégicos na perspetiva de aprendizagem e crescimento

Informação recolhida Categorias/ temas estratégicos Objetivos estratégicos

• Conforme um dos entrevistados,  Utilização dos ativos  Capacitação dos colaboradores
   a falta de habilidades designava-se  (capacidade dos colaboradores/ e redução da ausência dos
   como um dos entraves à implemen- /motivação/empowerment/ colaboradores (absentismo
   tação do BSC, ‘‘no sentido que não   /alinhamento)  laboral) (12)
   existiam competências internas 
   para implementação desta ferramenta, 
  sendo por isso subcontratadas’’ (RSGI);
• A capacitação do pessoal não está 
   definida, exceto dos motoristas 
   (agentes únicos), uma vez que ‘‘a nível 
   de colaboradores operacionais, nomea-
   damente motoristas, há sempre um 
   período de formação inicial, em sala 
   e em contexto de trabalho. Para os 
   restantes colaboradores não há um 
   plano de formação inicial estabelecido, 
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Tabela 5: Temas estratégicos e objetivos estratégicos na perspetiva de aprendizagem e crescimento (cont.)

Informação recolhida Categorias/ temas estratégicos Objetivos estratégicos

   estando a sua integração a cargo da 
   chefia direta’’ (RRH);
• Um dos entrevistados explica que a 
   avaliação do desempenho dos cola-
   boradores é realizada através de ‘‘um
   sistema transparente e equitativo 
   de recompensa e reconhecimento 
   dos resultados obtidos’’ (RRH);
• Acrescentando-se que a política 
   salarial ‘‘está dependente da tabela 
   salarial do funcionalismo público
   e de fatores políticos ligados à tutela 
   do município’’ (RRH).

• Constatamos que as questões Crescimento através da inovação Aumentar o nível de
   políticas na organização limitam  (capacidade dos sistemas) desenvolvimento tecnológico
   o investimento em investigação   (13)
   e desenvolvimento, assim como a 
   atualização de novos programas 
   relevantes para atingir as metas, 
   dificultando a implementação e 
   utilização do BSC. Esta evidencia-se 
   por um entrevistado, objetando 
   que ‘‘na empresa estão implementados 
   serviços tecnológicos com os seguintes 
   objetivos: informação; aquisição de
   títulos de transporte; controlo da 
   receita de títulos de transporte 
   (programa bilhética que satisfaz as 
   necessidades da empresa, no entanto 
   já existem no mercado programas 
   mais avançados)’’ (RCA).

• Constatamos que há na empresa Melhorar a produtividade Aumentar a eficácia do
   uma cultura organizacional ‘‘Modus   desempenho dos processos
   de Ver’’ que pode dificultar a imple-  organizacionais e melhorar
   mentação do BSC, visto ser essen-  a comunicação interna
   cial a promoção de uma cultura   e externa (14)
   aberta, expondo-se, a resistência 
   à mudança (PFr);
• Da observação direta pudemos 
   notar que existe dificuldade na 
   recolha de informação e no 
   consenso da mesma entre os 
   vários departamentos;
• Refira-se que é dada importância 
   à comunicação interna, no entanto, 
   não existe uma comunicação em 
   tempo oportuno (RGNM);
• Existe um clube no qual se promove 
   as conversas informais, no entanto, 
   no contexto formal, não existe um 
   manual interno e realça-se que ‘‘cada 
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Tabela 5: Temas estratégicos e objetivos estratégicos na perspetiva de aprendizagem e crescimento (cont.)

Informação recolhida Categorias/ temas estratégicos Objetivos estratégicos

   departamento tem o seu próprio
   regulamento interno’’ (RRH);
• Existe envolvimento com a comu-
   nidade e destaca-se o seu papel social 
   (RGNM);
• A organização utiliza vários argumentos 
   a seu favor na comunicação externa, 
   conforme podemos verificar na seguinte 
   resposta ‘‘os argumentos atuais utilizados 
    a seu favor são: facilidade de uso, vasta 
   oferta, credibilidade de uso, proximidade, 
   ajuda e aconselhamento’’ (RGNM);
• A empresa vende serviços de consulta-
   doria na área dos transportes de pessoas 
   e mercadoria (PF).  

Fonte: Elaboração Própria

Para concretizar os objetivos é necessário medi-los através de indicadores financeiros e acres-
centar indicadores não financeiros. Foram definidos indicadores chave de desempenho (Key 
Performance Indicators, KPIs) para avaliar o desempenho ligando os objetivos estratégicos aos 
fatores críticos de sucesso. Desta forma, foram definidos indicadores como forma de medir os 
objetivos (a natureza dos indicadores está ligada aos objetivos estratégicos propostos nas tabelas 
2, 3, 4 e 5). Além disso, propusemos os indicadores, bem como as suas fórmulas de cálculo, repre-
sentados na tabela 6.

Tabela 6: Natureza dos indicadores, indicadores e fórmulas de cálculo

 Natureza dos indicadores Indicador Fórmula
 por objetivo

 (1) Medir a retenção e captação  Número de novos Nº de novos passageiros
 de clientes através dos mapas de  passageiros transportados
 passageiros transportados e do  transportados
 número de passes utilizados 
  Número total de passes  Nº de total de passes normais
  normais
 

 (2) Medir o nível de bem-estar  Percentagem de Nº total de reclamações/
 e o nível de conforto e segurança  reclamações / Nº total de passageiros
 através do feedback dos clientes    transportados * 100
 (reclamações relativamente a anos  
 anteriores/ inquéritos de satisfação) Nível de satisfação dos Nº de clientes satisfeitos
  itens de segurança e (satisfeito, muito satisfeito
  conforto dos clientes e totalmente satisfeito) dos
    itens de segurança e conforto
    do inquérito/ Total de respos-
   tas de clientes * 100

 (3) Medir o relacionamento da  Nível de notoriedade Nº de eventos comerciais
 organização com os clientes através   e atividades de promoção
 das atividades de dinamização e de   desenvolvidos junto
 atividades comerciais  dos clientes
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Tabela 6: Natureza dos indicadores, indicadores e fórmulas de cálculo (cont.)

 Natureza dos indicadores Indicador Fórmula
 por objetivo

 (4) Medir o volume de negócios Volume de negócios Volume de negócios

 (5) Medir os gastos de manutenção  Gastos médios de (Total de gastos em peças + 
 e o gasto total médio por km manutenção consumíveis + total gastos em 
   produtos de limpeza)/ Km 
   efetuados

 (6) Medir o lucro do serviço regular  Percentagem de lucro Lucro do serviço regular/ 
 comparativamente ao serviço  do serviço aluguer /(Lucro do serviço regular+
 de aluguer   + serviço ocasional/aluguer)

 (7) Medir a produtividade por  Produtividade Valor acrescentado bruto/
 trabalhador   /Nº de colaboradores

 (8) Medir o lucro das vendas/  Margem bruta em % Margem bruta/ Volume
 /retorno (margem bruta)  das vendas de negócios * 100

 (9) Medir as anomalias de serviço  Taxa de anomalias de (Nº de circulações não
 prestado (circulações não efetuadas  serviço prestado efetuadas + acertos)/ Total de
 e acertos) e o ambiente de segurança   circulações planeadas * 100
 nas viagens através dos sinistros por 
 agente único

 (10) Medir o tempo desde a apre- Tempo médio de resolução Tempo total de resolução das
 sentação da queixa até à sua aprecia- das reclamações reclamações/ Nº de
 ção (a favor dos passageiros); Medir   reclamações
 os passageiros transportados por km/ 
 /serviço/ viagem prestado) Número de passageiros Nº de passageiros transporta-
  transportados por km dos/ Km efetuados ou viagem 
   ou serviço

 (11) Medir as ofertas de mobilidade  Número de desenvolvi- Nº de projetos de oferta +
 baseadas em soluções inovadoras  mentos efetuados Nº projetos de IDI
 (novos serviços prestados); conceção 
 ou desenvolvimento e alterações 
 de serviço 
 

 (12) Medir a motivação e produção  Nível de satisfação dos Nº colaboradores satisfeitos
 dos colaboradores através da satisfa- colaboradores e muito satisfeitos relativa-
 ção e absentismo; medir a qualificação  mente à satisfação com a
 dos colaboradores e as formações   atividade, pessoal e ambiente
 adquiridas pela organização para os   físico dos colaboradores/ Total
 colaboradores  respostas dos colaboradores 
   * 100

  Nível de qualificação/ Nº de colaboradores de cada
  capacitação nível de qualificação/ Nº total
   de colaboradores * 100

  Percentagem de formações  Nº colaboradores com mínimo
  adquiridas de 35 horas em ações de form-
   ação/ Nº total colaboradores 
   * 100

  Taxa de absentismo Nº total de horas de trabalho
    perdidas/ Nº total de horas 
   “trabalháveis” * 100
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Tabela 6: Natureza dos indicadores, indicadores e fórmulas de cálculo (cont)

 Natureza dos indicadores Indicador Fórmula
 por objetivo

 (13) Medir o nível de desenvolvi- Taxa de desenvolvimento Nº de novos processos
 mento/ hábitos tecnológicos tecnológico ou hábitos tecnológicos

 (14) Medir a eficácia do  Taxa de eficácia do (Percentagem de indicadores
 desempenho dos processos  desempenho dos dentro das metas + percenta-
 organizacionais e a capacidade  processos gem de ações sem não confor-
 de comunicação interna e externa  organizacionais midades + percentagem de au
 (participações e comunicações   ditorias sem não conformida-
 internacionais; protocolos de   des)/ Nº processos
 colaboração)  
  Número de participações  Nº de participações e
  e comunicações internac- comunicações internacionais
  ionais

  Número de protocolos de  Nº de protocolos de
  colaboração colaboração

Fonte: Elaboração Própria

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em termos gerais, entendemos que os resultados do estudo de caso realizado clarificam o BSC 
como instrumento de medição de desempenho, consistente com outros estudos desenvolvidos. 
Realçando a importância social como organização que pretende promover a sustentabilidade à 
luz da eficiência e eficácia de ser uma organização pública, justificamos a reestruturação do BSC 
na empresa, bem como a seleção dos indicadores. Destaque-se que é importante que organização 
compreenda o desequilíbrio do BSC utilizado e reconheça uma utilização real do mesmo, de for-
ma alinhada em toda a organização, visando uma adaptação a um BSC no setor público numa 
vertente focalizada no cidadão/sociedade. Neste contexto, explicamos os objetivos e indicadores 
utilizados no BSC do estudo.

Relativamente ao interesse da aplicabilidade do BSC como ferramenta estratégica, discutindo 
e justificando os objetivos estratégicos no desenvolvimento e implementação do BSC, a análise 
SWOT permitiu aprofundar algumas questões elaboradas nas entrevistas com a realidade perce-
bida. A revisão do BSC consistiu na revisão da estratégia e dos objetivos, bem como o acompa-
nhamento dos seus indicadores.

Quanto ao alinhamento da organização com os colaboradores, constatamos que existe uma 
linha de pensamento que está alinhada com os valores da organização, no qual a comunicação diri-
gida ao público em geral é homogénea, no entanto, internamente, existiam falhas na comunicação 
visto existir dificuldade na recolha de informação, na transmissão em tempo útil da mesma, bem 
como na obtenção de consenso entre os vários departamentos. 

Face ao exposto, com a recolha de dados, constatamos que a organização tem a missão, visão e 
valores claramente definidos, sendo um dos constituintes fundamentais para facilitar a implemen-
tação do BSC. A cultura organizacional está baseada nos fundamentos dos pilares estratégicos, 
estando intrinsecamente enraizada nos colaboradores, principalmente quando estes transmitem a 
identidade da organização para o exterior. 

Percebemos que existe necessidade de outras melhorias na organização, nomeadamente no 
BSC, explicando que a necessidade de reestruturação permitiu uma adaptação à realidade da 
organização de forma a conseguir comunicar, aos vários colaboradores, a missão da organização 
(Niven, 2003). No entanto, com este estudo, percebeu-se que a falta de capacitação dos cola-
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boradores e insuficiência no investimento em novas tecnologias dificultaram o sucesso do BSC 
implementado pela organização desde 2014, isto é, percebeu-se que as questões políticas limitam 
o investimento em novas tecnologias, bem como a capacitação dos colaboradores, principalmente 
pela falta de habilidades para a construção de um BSC da organização, podendo também existir 
falhas na sua monitorização, colocando a sua continuidade uma incógnita. Além disso, aproxima-
-se o final de um mandado que pode colocar os resultados de curto prazo em primeira instân-
cia (Quesado et al., 2016, 2014, 2013; Gomes et al., 2007). Existe dificuldade em implementar 
uma estratégia de longo prazo devido ao seu caráter autárquico, uma vez que os dirigentes não 
permanecem muito tempo na organização. Por outro lado, alegamos que se deve equacionar a 
simplificação do acompanhamento aos indicadores, numa perspetiva de os dividir em indicadores 
estratégicos, indicadores de gestão e indicadores operacionais. Os indicadores estratégicos seriam 
enquadrados no BSC. 

Do ponto de vista prático, as quatro perspetivas (clientes, financeira, processos internos e 
aprendizagem e crescimento) propostas por Kaplan e Norton, na reestruturação, mostraram-se 
adequadas aos objetivos estratégicos e aos FCS. 

Os resultados apresentados representam um fragmento do trabalho de pesquisa dos autores, 
levando ao desenvolvimento de uma solução modelo para o sistema de transporte rodoviário de 
passageiros. Em suma, através dos pilares estratégicos da organização, analisamos uma solução 
modelo de BSC, detetamos falhas na estratégia e percebemos os objetivos estratégicos de forma a 
evitar falhas numa próxima revisão do BSC da organização (propomos que esta deve empenhar-se 
no desenvolvimento de processos tecnológicos, bem como num plano de comunicação interna e 
formação dos colaboradores).

Relativamente às limitações do estudo destaca-se a dificuldade de se generalizar resultados 
providos de um único caso devido às diferenças organizacionais, históricas e contextuais espe-
cíficas de cada organização, que as caracterizam de forma muito particular (Dresch et al., 2015; 
Baxter & Jack, 2008). As entrevistas realizadas podem ser uma limitação, na medida em que a 
amostra pode não ser suficiente pois poderão existir outros colaboradores com perceções e opi-
niões diferentes às representadas. Por último, devido à revisão do BSC não ser realizada antes do 
término desta investigação, não foi possível testar a proposta desenvolvida, sendo impossível a 
análise dos efeitos da sua efetiva execução.

Em investigações futuras seria conveniente testar se o modelo é aplicável a outras organiza-
ções do setor, identificando pontos fortes e aspetos críticos, e alargar a amostra a empresas de 
transporte público rodoviário de passageiros, realizando questionários por forma a tornar os da-
dos comparáveis e tentar generalizar as conclusões/resultados, isto é, adotar uma abordagem mais 
quantitativa.
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O PAPEL DAS REDES DE EMPREENDEDORES 
VITIVINICULTORES E A SUA PERSPETIVA 
EPISTEMOLÓGICA, NO PROCESSO DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS

THE ROLE OF WINE ENVIRONMENTAL NETWORKS AND 
THEIR EPISTEMOLOGICAL PERSPECTIVE IN THE PROCESS 
OF INTERNATIONALIZING SMALL AND MEDIUM-SIZED 

ENTERPRISES

Rui Centeno Martins1

Resumo

Este artigo teve como objetivo evidenciar o papel preponderante das redes de empreen-
dedores vitivinícolas e a sua perspetiva epistemológica no processo de internacionalização, 
encontrou evidências e demonstrou que os empreendedores, como indivíduos de mentali-
dade global, estão muito mais despertos e disponíveis para procurar constantemente opor-
tunidades internacionais. Pelo que, percebe-se que a internacionalização deste setor está 
intimamente ligada à intuição dos seus empreendedores numa perspetiva epistemológica e 
aos apoios comunitários que vão surgindo. Este estudo pode servir de base para o futuro de 
uma internacionalização mais eficiente e eficaz na região do Ribatejo no setor vitivinícola, 
no entanto ainda existem futuras linhas de investigação para que a comunidade científica 
descubra um novo modelo mais consensual e mais uniformizado para as redes de empresá-
rios cooperarem sem recorrerem a fundos comunitários.

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedor; Internacionalização; Portugal 2020, PME; 

Abstrat

This article aimed to highlight the preponderant role of wine entrepreneur networks 
and their epistemological perspective in the internationalization process, found eviden-
ce and demonstrated that entrepreneurs, as globally minded individuals, are much more 
awake and available to constantly seek international opportunities. Therefore, it is clear that 
the internationalization of this sector is closely linked to the intuition of its entrepreneurs 
in an epistemological perspective and the community support that is emerging. This study 
can serve as a basis for the future of a more efficient and effective internationalization in the 
Ribatejo region in the wine sector. However, there are still future lines of research for the 
scientific community to discover a new, more consensual and more uniform model for wine 
networks. entrepreneurs to cooperate without recourse to Community funds.

KEYWORDS: Entrepreneur; Internationalization; Portugal 2020, SMEs;
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1. INTRODUÇÃO

As pequenas e médias empresas (PME) criaram os seus mercados domésticos (Roy et al., 
2016) deparando-se com barreiras, quer a nível interno, quer a nível externo, quando pretendem 
dar o passo para a internacionalização, daí que a sua expansão esteja limitada por esse facto. A 
concorrência num mercado cada vez mais unificado e global, permite às empresas colocar o seu 
produto para lá das fronteiras do seu país de origem, sendo que para algumas empresas deixa de 
fazer sentido falar-se de país de origem tal é a sua expressão global (Felício et al., 2016). Em alguns 
casos desde a sua criação (Kalinic & Forza, 2012), uma das implicações imediatas dessa abertura 
ao comércio mundial, é a maior concorrência que as empresas sofrem, sendo fundamental o esta-
belecimento de um modelo de negócio, que lhes permita serem mais competitivas num panorama 
internacional (Child et al., 2017).

As fronteiras geográficas, históricas, culturais e civilizadoras parecem modificar-se em dire-
ções e formas surpreendentes, tais como o indivíduo, o grupo, a classe e o povo que são colocados 
diante de outros horizontes. O próprio pensamento científico é desafiado a elaborar conceitos e 
interpretações para dar conta de realidades pouco conhecidas. As teorias da globalização, que co-
meçaram a ser esboçadas, revelaram o empenho das ciências sociais em explicar o que há de novo 
pelo mundo (Immanuel,1987).

As PME são o principal tipo de organização empresarial existente nos países constituintes da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), sendo igualmente as 
empresas que mais contribuem para o emprego, o que lhes confere a designação de espinha dorsal 
das economias nacionais (Paul, et al., 2017). Longa vai a discussão dos efeitos e desafios que a inter-
nacionalização colocou às PME no setor vitivinícola e às decisões adotadas pela gestão das mesmas.

O constante avanço das tecnologias, a par das transformações que se têm vindo a verificar na 
Europa e no nosso país ao nível da produção, dos comportamentos sociais, do consumo do vinho, 
das políticas de apoio comunitário e do funcionamento dos mercados, bem como as transforma-
ções, igualmente operadas, noutras áreas do globo em matéria vitivinícola, colocam e oferecem 
grandes desafios aos produtores de vinho da região do Ribatejo. Assim, a competitividade no setor 
vinícola tende a ser cada vez mais forte, sendo o seu sucesso no mercado cada vez mais exigente.

As últimas décadas foram caracterizadas por um crescimento significativo do número de em-
presas que começam a internacionalização desde o primeiro dia (Zucchella, et al., 2007). A im-
portância de estudar a internacionalização das PME no setor vitivinícola é reforçada pelo peso 
que estas empresas representam no panorama mundial. Várias PME aceleraram o seu compromis-
so internacional ao investir em países distantes, apesar do conhecimento limitado do mercado, do 
uso de redes e experiência internacional limitada dos empresários (Kalinic & Forza, 2012).

Os processos de internacionalização precoce são o resultado de interações complexas entre as 
mudanças no mercado internacional, no ambiente dos mercados (Zucchella et al., 2007), e o uso 
de redes são uma alavanca essencial à estratégia que leva as PME a aumentaram a sua flexibilidade, 
quando concorrem com as multinacionais, ou seja, há mais oportunidades de colaboração com 
grandes empresas, mas menos oportunidades para competir com sucesso (Narula, 2004).

Face aos poucos estudos que se debruçaram sobre as redes de cooperação no setor vitivinícola, 
apenas existem estudos debruçados na região do Douro e na região do Alentejo, pretendemos 
colmatar a lacuna através da análise específica das redes que abrangem este setor tão fundamental 
na nossa economia e que nunca foram estudados na região do Ribatejo e particularmente na re-
gião do Tejo. Este estudo tem como objetivo, perceber o papel das redes de empreendedores no 
setor vitivinícola no processo de internacionalização das PME, através dos apoios comunitários 
abrangidos pelo Portugal 2020. Tendo como início a revisão da literatura, seguindo-se a metodo-
logia utilizada através do método qualitativo com foco em entrevistas aos responsáveis pela área 
de Internacionalização de três empresas vitivinícolas da região do Ribatejo, e duas entrevistas a 
empresas que concedem os apoios ao Portugal 2020, posteriormente será efetuada a apresentação 
dos resultados, suas conclusões, as limitações ao estudo, e futuras linhas de investigação.
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2.  REVISÃO DA LITERATURA

2.1. O Processo de Internacionalização das PME

As PME contribuem assim de forma significativa para o sucesso económico das nações ( Ja-
valgi & Todd, 2011), razão pela qual o foco da comunidade científica no estudo das PME, foi 
fortemente influenciado pela constatação do crescente envolvimento das PME em mercados in-
ternacionais (Welch & Luostarinen, 1988), o que atraiu não só a atenção dos investigadores como 
também das entidades governamentais, face aos resultados respeitantes aos constrangimentos am-
bientais, particularmente o crescimento limitado no mercado doméstico. As PME estão cada vez 
mais disponíveis para entrar em mercados estrangeiros (Tarek et al., 2016), como é o caso das eco-
nomias emergentes pelo desejo de aumentar a reputação doméstica e explorar o seu conhecimento 
prévio (Knight & Kim, 2009). No entanto, essas empresas podem sofrer restrições de recursos, tal 
como o risco financeiro (Kim & Vonortas, 2014). Para aliviar esse problema, pesquisas anteriores 
sugeriram a participação em redes (Brouthers et al., 2015) para melhorar a posição competitiva 
das empresas (Van Gils & Zwart, 2015) pelo que, cada vez mais cedo, as PME se envolvem na co-
laboração com outras empresas em rede, permitindo assim um maior grau de internacionalização.

Já são muitos os empreendedores que pensam numa sociedade de âmbito mundial. Esta pro-
blemática já está presente nos estudos científicos efetuados e nas interpretações sobre as relações 
internacionais. Estamos num momento epistemológico fundamental: o paradigma clássico, fun-
damentado na reflexão sobre a sociedade global. Este conhecimento acumulado sobre a sociedade 
já não é suficiente para esclarecer as configurações e os movimentos de uma realidade que já é 
internacional, mundial e propriamente global. (Ianni,1994)

Para os empreendedores das PME que aspiram à internacionalização, os empreendedores 
nunca o serão se tiverem medo de errar, é por isso fundamental elaborarem estratégias com essa 
finalidade, tendo em conta os modos de entrada, os recursos, a reputação corporativa, os conheci-
mentos do mercado do país anfitrião e do capital humano, avaliando as potenciais empresas par-
ceiras, bem como os recursos tangíveis para que as PME se estabeleçam no novo mercado com o 
objetivo de reduzir a incerteza e estarem melhorar apetrechadas, para o que vão encontrar no país 
de destino (Manlio Del Giudice et al., 2011), segundo o critério do falsificacionismo de Popper, o 
progresso científico acelera, uma vez detetado um eventual erro.

A estratégia de Internacionalização acontece, quando uma PME se decide envolver em ativi-
dades internacionais, seguindo um padrão de atividade que seja consistente ao longo do tempo 
e exige que as PME adquiram conhecimento específico do país sobre mercados locais, práticas 
comerciais e condições institucionais (Malo & Norus, 2009).

Numa abordagem quanto à forma como as PME no setor vitivinícola abordam o mercado 
internacional, a exportação tem sido tradicionalmente considerada como um primeiro passo 
para entrar nos mercados internacionais, servindo como uma plataforma para futuras expansões 
internacionais (Lu & Beamish 2001). A competência comercial internacional é um recurso das 
PME que gera um desempenho superior. Os resultados sugerem que a orientação internacional, 
as habilidades de marketing internacional, a inovação internacional e a orientação do mercado 
internacional, são dimensões significativas e fundamentais para o desempenho internacional das 
PME (Knight & Kim, 2009). A dependência das redes internacionais facilita a internacionaliza-
ção precoce, sendo que a relação depende da ênfase das empresas na área da inovação tecnológica 
e na hostilidade ambiental percebida (Musteen et al., 2014).

O papel das relações em rede, existentes no desenvolvimento internacional das PME, permite 
fornecer vínculos e facilitar a entrada em mercados psíquica e geograficamente fechados (Ojala, 
2009). Essa cooperação em rede produz também uma estratégia eficaz que leva a superar as defi-
ciências que as PME enfrentam, em termos de recursos e capacidades, quando se expandem para 
os mercados internacionais (Lu & Beamish, 2001), razão pela qual, a internacionalização está 
positivamente associada ao grau de risco e varia de acordo com o setor de atividade (Manolova et 
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al., 2010). Importa assim destacar os principais motivos que anteriores estudos apontam para a 
internacionalização da PME, destacando-se o aumento das vendas, o alargamento dos mercados 
(Vide et al., 2010), aumento do lucro, a reduzida dimensão do mercado doméstico (Sass, 2012), 
fortalecimento da competitividade (Haupman et al., 2011) e oportunidades no mercado de aco-
lhimento (Svetličič et al., 2007). As oportunidades de mercado surgem como o principal motivo 
para a PME enveredarem por caminhos internacionais (Colapinto et al., 2015).

2.2. O Papel do Empreendedor Vitivinícola no processo de 
Internacionalização

De acordo com Filion (1999, p. 14), “definir o empreendedor é um desafio perpétuo, dada a 
ampla variedade de pontos de vista usados para estudar o fenômeno”, o empreendedor é o grande 
portador de conhecimento dentro das PME. Estes conhecimentos são previamente adquiridos, o 
Empreendedor é o individuo que leva a cabo ações empreendedoras, como por exemplo a entrada 
nos mercados internacionais, a sua personalidade e a sua necessidade de auto realização levam-no 
a arriscar e em negócios que prendam a sua atenção, lidando dessa forma pro ativamente com os 
riscos que lhes estão inerentes (Hutchinson et al., 2006).

Como preconiza Popper:

“O erro faz parte do processo e ninguém será empreendedor se tiver medo de errar”.

De acordo com Schumpeter (1911, 1942) as suas características são fundamentais para as PME, 
pois o mesmo tem influência na orientação empresarial, quer através dos seus traços de personali-
dade, como das suas características motivacionais e pessoais, criando imperfeições no mercado para 
introduzir inovações e são estas inovações que movem a economia (Landstrom & Lohrke, 2010).

O empreendedor como líder possui vários caminhos para a orientação empresarial que assenta 
num contexto social e organizacional (Manlio Del Giudice; et al., 2011). Os empreendedores são 
ainda fontes de conhecimento a diversos níveis, tais como na área da gestão, internacionalização, 
indústria e linguístico (March, 1991).

Estes conhecimentos fazem do empreendedor o grande portador de conhecimento dentro das 
PME. Estes conhecimentos são previamente adquiridos, Kuhn(1992) divide o desenvolvimento 
científico de uma disciplina particular em duas grandes componentes: ciência normal e revolução 
científica.

Durante os períodos de ciência normal, os cientistas concordam acerca dos fundamentos da 
sua disciplina, já nos períodos de revolução científica, acontece o debate entre alternativas rivais, 
no qual os participantes de cada escola baseiam o seu discurso em conjuntos diferentes de funda-
mentos (Assis,1993).

Conseguem diminuir a distância psíquica relativamente a outros mercados e, como tal, facilitam 
a internacionalização das suas empresas. O desenvolvimento das estratégias de internacionalização é 
feito por isso com base na racionalidade das escolhas feitas pelo empreendedor e que assentam no seu 
conhecimento (Pla-Barber & Escriba-Esteve, 2006), segundo Filion (1999) o empreendedor é uma 
pessoa criativa, marcada pela capacidade de estabelecer e atingir objetivos, e que mantém alto nível 
de consciência do ambiente em que vive, usando-a para detetar oportunidade de negócios.

O papel do empreendedor é bem-sucedido quando o mesmo consegue tomar as decisões de 
risco calculado, estabelecer objetivos realistas, ter a forte convicção de produzir novos produtos e 
expandir-se para mercados internacionais (Mohammed Ngoma, et al., 2012). 

Os empreendedores, embora se sintam atraídos pelo risco, são também capazes de os manipu-
lar, medir e lidar com eles (Hron J. 2006).

O percurso epistemológico do campo não negligencia a importância dos empreendedores para 
a compreensão do fenômeno, porém evidencia, cada vez mais, que eles não agem isoladamente.
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O empreendedor como inovador, já sabe como administrar o negócio, mas precisa de apren-

der a transformar as invenções e as ideias em algo economicamente viáveis, inovando constante-
mente. Nesta visão, estão as características do empreendedor de Cantilon e Schumpeter (Bruyat 
& Julien, 2000; Filion, 1999).

Ainda que as abordagens epistemológicas sobre oportunidades venham consolidando um 
novo momento na evolução do campo, estudos com enfoques em empreendedores continuam 
relevantes. Mas é preciso levar em consideração a dimensão temporal na medida em que demons-
tra como o empreendedor é fruto da sua época e do meio, pois é em dado contexto de tempo e 
em dado espaço que se pode compreender a relação dialógica entre indivíduos e a criação de valor 
(Bruyat & Julien, 2001).

Na interligação com o seu conhecimento, está ainda a sua orientação internacional. No entan-
to, reconhecer essa oportunidade pode não ser suficiente, o que é realmente relevante é o facto de 
os empreendedores estarem motivados para a explorar (Dubravská, et al., 2015). Os empresários 
empreendedores que viveram no exterior provavelmente têm maior apetência para a exportação 
do que os outros (Zucchella, et al., 2007).

Os empreendedores têm também uma mentalidade global, o que faz com que os mesmos 
sejam proactivos e, por isso mesmo, procurem e explorem constantemente oportunidades de ne-
gócios internacionais, bem como terem capacidade e serem capazes de criar produtos inovadores 
(Demel, J. & Potužáková, Z. 2012), que se traduzam na vantagem competitiva para a sua empresa 
(Suarez-Ortega & Alamo-Vera, 2005). A personalidade do empreendedor e a sua necessidade de 
auto realização levam-no a arriscar em negócios que prendam a sua atenção, lidando dessa forma 
pro ativamente com os riscos que lhes estão inerentes (Hutchinson et al., 2006).

O empreendedor é, sem sombra de dúvida, um verdadeiro relações públicas da sua empresa e, 
por isso mesmo, acaba por estar mais próximo dos mercados e dos seus potenciais clientes, pelo 
que, a sua reputação tem de ser de um indivíduo íntegro e credível, pois o empreendedor é tam-
bém o reflexo da sua empresa e, como tal, é a imagem dele que passa para o exterior (Belak, J. & 
Duh, M. 2012).

O conhecimento que através da capacidade de absorção se tornará em aprendizagem verifica-
-se face aos saberes adquiridos a nível internacional por parte do empreendedor e também das 
suas redes de contacto (Mura L. & Rózsa, Z. 2013). Devido à sua importância o empreendedor 
das PME, interessa-se por perceber como é que, através das suas experiências no estrangeiro, mas 
também enquanto pessoa, gestor e visionário, o mesmo contribui para o desenvolvimento da em-
presa (Ruzzier et al., 2006).

Podemos frisar que estes empreendedores são embebidos de um espirito ambiciosos, com base 
em experiências anteriormente vividas, possuem um alto nível de educação e elevado conheci-
mento de línguas estrangeiras. Existe, portanto, uma forte orientação internacional em termos 
de capacidade de exportação (Swoboda et al., 2011; Fernández et al., 2015) e que representa uma 
vantagem competitiva face a toda a concorrência.

O papel da intenção estratégica do empreendedor torna-se fundamental, pois a sua capacidade 
de definir e comunicar a estratégia para toda a empresa permite que a mesma fique melhor prepa-
rada e disponível para acumular conhecimento no mercado externo (Ciszewska-Mlinarič, 2016). 
O papel empreendedor ampliou-se, produzindo maior complexidade, mas, por outro lado, apre-
sentou uma identidade social de empreendedores, assim, evidenciando compreensões distintas 
dos empreendedores, e não apenas individualmente do empreendedor. Tal percurso epistemoló-
gico revelou mais uma integração do que uma fragmentação na medida em que elementos conti-
dos nas abordagens históricas de empreendedor podem ser também encontrados em abordagens 
contemporâneas.
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2.3. As redes de Cooperação na Internacionalização no Setor 
Vitivinícola

Num ambiente cada vez mais turbulento, as PME colocam maior ênfase na capacidade de 
assimilar informações e menos na capacidade de adquirir novas e mais informações do meio am-
biente (Onetti et al., 2012). Este facto demonstra que as PME possuem recursos limitados e têm 
um grau limitado de especialização em aquisição e processamento de informações, sendo por 
isso, um fator inibidor (Wiklund & Delmar, 2003), que condiciona e atormenta desde há muitos 
anos, os empresarios a tomarem como estratégia, a internacionalização das suas empresas (Goel 
& Yang, 2015a). As empresas que operam alguns setores não têm habilidade nem conhecimento 
para adotar técnicas modernas de gestão, nem novas tecnologias ( Jones & Macpherson, 2006). 
A maioria dessas PME, não efetuam planeamento estratégico o que acarretou graves problemas 
durante anos (Sorooshian, 2017). É notável o aumento da atividade internacional das PME, não 
obstante estas empresas possuírem menos recursos financeiros que as grandes empresas, (Knight 
& Kim, 2009) mesmo enfrentando diversos obstáculos, as PME continuam o seu processo de 
internacionalização.

O objetivo principal da cooperação em rede é obter vendas em mercados estrangeiros e, por-
tanto, o nível de internacionalização torna-se, pois, um fator crucial no seu desempenho e sobrevi-
vência (Golovko e Valentini, 2008), tal como os processos de estratégia de internacionalização que 
são criados pelo próprio empreendedor e que variam de empresa para empresa (Susan Freeman et 
al.,2014). A internacionalização torna-se mais rápida e positiva, quando associada a uma posição 
especializada (Gassmann e Keupp 2007).

A cooperação é uma colaboração entre duas ou mais empresas que desejam estabelecer e man-
ter um relacionamento cooperativo devido a capacidades complementares baseadas em competên-
cias essenciais e várias atividades (Shin, et al., 2012), conseguindo acautelar assim, a possibilidade 
dessas empresas cometerem menos erros em mercados estrangeiros desconhecidos (Lu e Beamish 
2001). As equipas de gestão que tem elevada experiência internacional, têm maior propensão para 
desenvolver parceiros estratégicos estrangeiros, pelo que demoram menos tempo na obtenção de 
vendas externas após o seu arranque e esses comportamentos influenciam um maior grau de in-
ternacionalização (Reuber, & Fischer, 1997). Entre os impulsionadores da internacionalização 
precoce, o papel da experiência anterior do empreendedor, torna-se fundamental bem como a 
sua experiência internacional (Zucchella, et al., 2007). O papel dos empreendedores, deriva dos 
seus valiosos recursos quer do seu know-how como também da sua inteligência como produtor 
(Alonso, 2015). Pelo contrário, o capital humano de um empresário e os recursos internos de uma 
empresa podem influenciar as estratégias competitivas prosseguidas pelas empresas, bem como o 
seu desempenho (Westhead et al.,2001).

Os empreendedores das PME equacionam a expansão internacional e muitos decidem recorrer, 
formando uma parceria estratégica com outra empresa, já presente num mercado estrangeiro e o mes-
mo é visto como uma atraente alternativa em vez de entrarem sozinhos (Kennedy & Keeney, 2009).

Os especialistas sugerem que os empreendedores que usam as redes de cooperação de modo a 
controlarem os processos para melhorar o desempenho das suas PME (Nakos & Brouthers 2008) 
quando possuem não só uma maior orientação empresarial e quando esse tipo de cooperação usa-
do está alinhado com as capacidades da empresa, fomentando assim, que o processo de interna-
cionalização e a capacidade de alavancar o capital humano da sua empresa, influencia o sucesso 
internacional da sua PME ( Javalgi & Todd, 2011).

2.4. A Orientação e as Competências Empreendedoras do CEO

De acordo com Mitchelmore e Rowley (2010), o conceito de orientações e competências 
do CEO que tem muitos rostos e aplicações, Cheng e Dainty (2003) afirmam que o conceito de 
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competências é visto como uma descrição de algo que uma pessoa trabalha numa determinada 
área, é uma descrição de uma ação, comportamento ou resultado que uma pessoa deve ser capaz 
de demonstrar. Na definição apresentada por Hayton e Kelley (2006) verifica-se que a orientação 
e as competências são um conjunto de características, são uma combinação de conhecimento, 
capacidades e características de personalidade. Da mesma forma, Zampier e Takahashi (2011) 
indicam que as orientações e competências são compreendidas como aptidões detidas por um 
indivíduo, as quais, quando utilizadas através de ações específicas, possibilitam a continuação de 
objetivos previamente definidos.

Por seu turno, Pagnoncelli et al. (2014) afirmam que o estudo da orientação das competências 
apresenta a necessidade dos CEO conciliarem competências individuais e competências organi-
zacionais, sendo que as competências empreendedoras têm como base a interação entre as com-
petências individuais e organizacionais. Para Snell e Lau (1994) a união das competências com as 
ações originou o conceito de competência empreendedora, que é definido como sendo o corpo de 
conhecimentos ou aptidões, qualidades pessoais ou caraterísticas, atitudes e motivações.

No estudo de Man et al. (2002) define a orientação e as competências empreendedoras como 
a capacidade total do empreendedor para desempenhar um papel de trabalho com sucesso e clas-
sificam as competências empreendedoras em seis grupos:

i) competências de oportunidade,
ii) competências de relacionamento,
iii) competências conceptuais,
iv) competências administrativas,
v) competências estratégicas,
vi) competências de compromisso

De seguida, a tabela 1 apresenta a definição para os seis grupos de orientações e competências 
empreendedoras do CEO, com base na perspetiva de Man et al. (2002).

                   
  Tabela1: Orientação e Competências Empreendedoras

Orientação e competências           Definição

1. Competências de oportunidade Competências que permitem reconhecer o desenvolvimento 
 de oportunidades de mercado.

2. Competências de relacionamento Competências que relacionam as interações entre indivíduos, 
 a título de exemplo, construir um contexto de cooperação e 
 confiança através de contactos e ligações, capacidade persuasi-
 va e comunicação.

3. Competências conceptuais Competências relacionadas com diferentes conveniências 
 conceptuais que são consideradas relevantes no comporta-
 mento do empreendedor, a título de exemplo, o risco e a ino-
 vação.

4. Competências administrativas Competências relacionadas com a organização de diferentes 
 recursos humanos internos e externos, recursos físicos, finan-
 ceiros e tecnológicos incluindo atividades team- building e a 
 formação dos colaboradores.

5. Competências estratégicas Competências relacionadas com a avaliação e implementação 
 das estratégias da empresa.

6. Competências de compromisso Competências que permitem que o empreendedor assume a 
 liderança na empresa.
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No seu estudo, Mitchelmore e Rowley (2010) apresentam seis competências empreendedo-

ras:

i) Identificação e definição de um nicho de mercado viável,
ii) desenvolvimento de produtos e serviços adequados às empresas que escolhem um ni-

cho de mercado/inovação de produto,
iii) criação de ideias,
iv) monitorização dos ambientes (internos e externos à empresa),
v) reconhecer e visualizar as oportunidades
vi) formular estratégias para aproveitar a oportunidade.

Analisando as perspectivas de Man et al. (2002) e Mitchelmore e Rowley (2010) em relação 
às orientações e competências empreendedoras verifica-se que em algumas competências existe 
correspondência, nomeadamente, nas competências de oportunidade e estratégicas, conforme 
tabela 2.

Tabela 2 - Correspondência entre as competências empreendedoras

Competências de oportunidade Competências estratégicas

Man et al. Mitchelmore Man et al. Mitchelmore
(2002) e Rowley (2010) (2002) e Rowley (2010)

Reconhecer o Reconhecer e Avaliação e Formular 
desenvolvimento de visualizar as implementação das estratégias para
oportunidades de oportunidades  estratégias da aproveitar a
Mercado   empresa oportunidade 

De acordo com Pagnoncelli et al. (2014), as competências podem ser inatas e/ou resultantes da 
aplicação de conhecimentos e atitudes adquiridas através de um processo de aprendizagem. Para 
Rodrigues (2016) a aprendizagem empreendedora está relacionada com caraterísticas pessoais, 
(a título de exemplo: motivações) bem como com competências visíveis, (a título de exemplo: 
aptidões e conhecimentos que podem ser melhorados ao longo do tempo). Por seu turno, Man 
(2006) afirma que a aprendizagem empreendedora pode derivar da experiência, da cognição e do 
networking, isto é, a aprendizagem empreendedora é um processo em que os conceitos derivam da 
experiência e que podem ser modificados através da reflexão do indivíduo; a cognição indica que 
a aprendizagem empreendedora é um processo no qual o conhecimento é adquirido, armazenado 
e utilizado ao longo do tempo; o networking tem o seu foco nas redes e nos relacionamentos que 
o indivíduo estabelece com os seus stakeholders (a título de exemplo: clientes, fornecedores, etc.).

Esta orientação e competências empreendedoras do CEO pode ainda ser moderada pelos be-
nefícios e obstáculos à internacionalização, que por sua vez integram com a decisão estratégica de 
entrada em novos mercados. Os pontos levantados contribuem para o debate acerca de compreen-
der a epistemologia subjacente a ele, bem como, aos seus interesses.

2.5.  Modelo de análise

Com base na revisão de literatura, construímos o modelo de análise (Figura 1).
No âmbito do setor vitivinícola, vamos examinar o perfil do CEO no setor vitivinícola no 

processo de internacionalização, os benefícios e obstáculos que se deparam às PME na internacio-
nalização, e a forma de entrada em novos mercados para dinamizar as suas empresas.
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Figura 1: Modelo de análise para o estudo dos CEO empreendedores vitivinícolas
Fonte: Elaboração Própria

3. METODOLOGIA

3.1 Tipo de estudo e seleção de caso

O nosso estudo vai adotar a abordagem qualitativa pois oferece ao investigador adaptabilidade 
na recolha de dados, onde as ideias podem ser seguidas, as respostas podem ser mais examinadas, 
e os motivos e os sentimentos podem ser mais explorados (Cheuk, 2010). Na abordagem qualita-
tiva, a nossa investigação vai seguir o método de estudo de caso.

a abordagem qualitativa facilita descrever a complexidade de problemas e hipóteses, bem como 
analisar a interação entre variáveis, compreender e classificar determinados processos sociais, ofe-
recer contribuições no processo das mudanças, criação ou formação de opiniões de determinados 
grupos e interpretação das particularidades dos comportamentos ou atitudes dos indivíduos.

A investigação através de Estudos de Caso está a aumentar. No entanto, as maiores críticas 
na utilização deste método, dirigem-se aos problemas de “validade” e “confiança/fiabilidade” do 
processo utilizado (Dubois e Gibbert, 2010). Importa, portanto, identificar e analisar as princi-
pais recomendações produzidas, aliando-as ao desenho do processo metodológico, da presente 
investigação. Desta forma, pretende-se garantir desde logo, que as maiores fragilidades apontadas 
pelos críticos, são evidenciadas e acauteladas, tanto quanto possível, conduzindo-as assim, a uma 
investigação meticulosa, precisa e clara que as direciona para resultados fidedignos.

A adoção do modelo de investigação através de estudos de caso derivado das ciências sociais, 
um campo de estudo positivista, sendo este um dos mais influentes, é seguida nesta investigação, 
segundo Triviños (2007, p. 34) um dos princípios básicos dessa abordagem é a busca da explicação 
dos fenômenos através das relações dos mesmos e a exaltação da observação dos factos, essa busca 
pelas causas dos fenômenos era considerada para os positivistas como metafísico, por isso impos-
sível ser considerada como ciência.(Triviños, 2007).

Este estudo analisa um fenômeno contemporâneo no seu contexto de vida real, sobretudo 
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (Yin, 2014).

Foi examinado um único caso (Yin, 2014), que consiste no estudo da rede de empreendedores 
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vitivinícolas numa região tradicionalmente produtora de vinho em Portugal. O caso foi selecio-
nado com base nos seguintes critérios: as redes de empreendedores vitivinícolas são um contexto 
pouco explorado na literatura sobre empreendedorismo, a existência na região analisada de um 
programa de Apoio Comunitário, como fator dinamizador e agregador da produção vitivinícola 
tradicional, a existência de um produto agrícola tradicional com qualidade reconhecida na região.

3.2. Recolha e análise de dados

De acordo com o objetivo deste trabalho, foi realizada uma entrevista aprofundada ao CEO 
vitivinícola conforme consta no anexo. A entrevista permite a recolha de respostas mais com-
pletas e espontâneas através da interação entre o entrevistador e o entrevistado, impedindo uma 
interpretação incorreta das questões pelo entrevistado (Minichiello, Aroni & Hays, 2008). Foi 
analisada o perfil dos CEO agrícolas através do seu perfil, dos benefícios e obstáculos com que se 
deparam na internacionalização das suas empresas, as vantagens competitivas associadas, procura 
de novos mercados para os produtos atuais, produtos para o mercado atual, desenvolvimento de 
um novo produto para novos mercados, e melhorar a efetividade do negócio (Schott & Jensen, 
2016). Face à importância de efetuar uma abordagem qualitativa, procedemos ao estudo de um 
setor pouco estudado na literatura sobre empreendedorismo como é o setor vitivinícola.

Os dados recolhidos durante a entrevista foram sujeitos a uma análise de conteúdo (Weber, 
1990), de forma a definir e analisar categorias de informação. Seguindo o procedimento de Franco 
& Haase (2015), delimitamos segmentos de informação, codificamos a informação pertinente 
com uma palavra ou uma curta frase e, por fim, sintetizamos e comparamos os códigos obtidos ao 
longo das entrevistas.

O caso foi selecionado com base nos seguintes critérios: foi analisada a rede de cooperação en-
tre os empreendedores vinicultores e a colaboração com as associações que promovem e os apoiam 
no projeto “Portugal 2020”, tal como os benefícios e obstáculos com que o empreendedor se depa-
ra na internacionalização da sua empresa, as vantagens competitivas que dai possam advir, a ajuda 
que prestam na procura de novos mercados, e finalmente como conseguem melhorar a efetividade 
do seus negócios (Schott & Jensen, 2016). 

A Quinta do Arrobe é um projeto recente, e está a começar a entrar num processo de interna-
cionalização mais aprofundado e sério, sendo que, pelas pesquisas feitas se percebe que as vendas 
para mercados externos ainda constituem uma pequena parte do negócio. 

A Quinta do Arrobe, situada em Casével, Santarém, é uma propriedade familiar, dirigida por 
Maria e Alexandre Gaspar, com forte vocação exportadora que se dedica à produção de vinhos. 
A ligação da família ao setor vinícola teve início em 1882, resultando de uma tradição de várias 
gerações. A Quinta do Arrobe tem 36 hectares de vinha com uva tinta e branca. Estão a apostar 
em recuperar castas antigas da região como o Preto Martinho, a Touriga Nacional, Trincadeira, 
Syrah, Cabernet Sauvignon e Merlot fazem parte das castas tintas o Fernão Pires e Arinto nos 
brancos, que dão lugar à produção dos vinhos já conhecidos com as marcas “Sensato”, “Oculto” e 
“5º Elemento”.

Atualmente, as redes de CEO agrícolas já desempenham um papel fundamental no turismo 
rural, já que este é expresso através de visitas a explorações agrícolas, degustação de produtos agro-
-alimentares e todas as formas diretamente ligadas aos recursos de áreas rurais.
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4. ESTUDO DE CASO

4.1. Resultados empíricos

Perante o testemunho do entrevistado, foi possível confirmar que a cooperação local na região do 
Ribatejo é baseada em amizades ou contactos de longa-duração, sendo materializada através de ativi-
dades simbólicas ligadas a expressões de identidade local e solidariedade (Phillipson, Gorton, & Las-
chewski, 2006). O principal fator de união entre os vinicultores é a singularidade do próprio produto.

O CEO entrevistado têm um elevado Know-how relativamente ao setor onde atuam e tentam 
promover a imagem de Portugal enquanto produtor de grandes vinhos e é nesse sentido que tem 
vindo a trabalhar, no entanto são eles que apontam o caminho para mercados onde tem a possibi-
lidade de crescer, mas a decisão do investimento é sempre deles.

O CEO referiu que nos mercados considerados estratégicos para a internacionalização tem 
planos de promoção anual que tocam nas seguintes tipologias de acções, e que vão desde feiras, 
provas anuais, participação em festivais, acções de promoção no ponto de venda, e acções de re-
lações públicas. Já no mercado doméstico a grande aposta passa pelas salas de prova localizadas 
em Santarém e no Cartaxo, que são visitadas na sua maioria por estrangeiros e que podem assim 
contactar com a marca e ainda comprar vinho. Identificou como principais obstáculos à interna-
cionalização dos seus vinhos as elevadas taxas que tem de suportar principalmente nos países da 
América Latina e a dificuldade em encontrar parceiros estratégicos de confiança nesses países.

Este CEO tenta que a sua empresa entre em novos mercados recorrendo à sua estratégia de 
internacionalização e a algumas entidades nacionais que através dos seus consultores possibilitam 
a entrada em mercados desconhecidos, organizando para tal, ações de posicionamento da marca e 
de educação de profissionais com vista a aumentar a perceção dos mercados para a qualidade dos 
vinhos portugueses, atualmente um ótimo exemplo é o mercado Asiático, criando assim vanta-
gens competitivas. A estrutura das empresas assenta no seu CEO, e como tal, é este que define o 
posicionamento da empresa e assenta principalmente na sua intuição, conseguindo empreender 
com sucesso as ações empreendedoras e a internacionalização depende do seu sucesso ou insuces-
so. Podemos concluir que o CEO entrevistado, é um indivíduo com uma mentalidade global, está 
muito mais desperto e disponível para procurar constantemente oportunidades internacionais. 
Pelo que, percebe-se que a internacionalização da sua empresa está intimamente ligada à sua in-
tuição.

O CEO diz “que promove a capacidade empresarial do Ribatejo, criando laços de cooperação 
entre os empreendedores vitivinícolas na região, de acordo com as caraterísticas especificas da 
atividade que desempenham e que também se associam igualmente às suas necessidades. Esta rede 
cooperativa permite, pois, ser pró-ativa e transregional, onde se incluem todos os empreendedores 
do setor Vitivinícola da região do Ribatejo, desenvolvendo em prol dos mesmos a missão de pro-
mover a internacionalização e incentivar ao aumento das exportações.”

5. CONCLUSÕES

Tendo em conta a ausência de estudos qualitativos dos perfis dos CEO vitivinicultores, o 
nosso estudo pretendeu colmatar essa lacuna através da realização de um estudo de caso da so-
brevivência das suas empresas vitivinícolas internacionalizadas na região do Ribatejo. Os CEO 
agrícolas têm contribuído para o desenvolvimento sustentável da área estudada já que, além de 
benefícios econômicos, contribuem para a conservação da paisagem, a criação de emprego e a 
preservação de tradições. O CEO demonstrou o seu conhecimento acerca da tradição do vinho 
e das especificidades do produto. A relação de espaço entre as explorações agrícolas é o principal 
determinante da cooperação na área da produção, não só entre explorações agrícolas com área re-
duzida (Colombo & Perujo-Villanueva, 2017), como também entre explorações com maior área 
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onde se verifiquem determinadas condições como a escassez de recursos humanos e financeiros, e 
a utilização do mesmo sistema de produção. A cooperação entre os CEO também se materializa 
na partilha de mão-de-obra e equipamentos agrícolas mais dispendiosos.O sector vitivinícola Por-
tuguês melhorou substancialmente na região do Ribatejo principalmente, por uma nova geração 
de CEO empreendedores e que apostam na internacionalização, uma nova geração de enólogos 
com melhor formação e melhores conhecimentos dos gostos internacionais; também uma nova 
estratégia de gestão, que levou a uma crescente divulgação dos vinhos ribatejanos no exterior, seja 
através da presença em feiras internacionais do sector, seja através da participação em concursos 
com outros produtores estrangeiros, do que resultou a atribuição de numerosos prémios dos vi-
nhos e a uma consequente promoção junto do mercado internacional. Apesar destes excelentes 
resultados para o sector, há que continuar a apostar na modernização, se quisermos aumentar as 
quotas de mercado nos diversos países importadores e dar cada vez mais importância à continui-
dade da divulgação internacional dos vinhos ribatejanos.

6. LIMITAÇÕES E FUTURAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO

O estudo tem algumas limitações, por um lado, a amostra é de conveniência e incide apenas 
sobre uma região. Por outro lado, a adoção do método de estudo de caso não permite que as con-
clusões retiradas sejam generalizadas a todos os CEO da região.

Futuros trabalhos de investigação podem incluir outras regiões, de forma a comparar os resul-
tados obtidos. Em regiões de maior dimensão, provavelmente estarão mais CEO envolvidos na 
internacionalização do setor vitivinícola.
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A N E X O – I

GUIÃO DE ENTREVISTA

O PAPEL DAS REDES DE EMPREENDEDORES VITIVINICULTORES 
E A SUA PERSPETIVA EPISTEMOLÓGICA, NO PROCESSO DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

1 Dados do(a) entrevistado(a) 

Nome Alexandre Manuel Pereira Gaspar
Idade 44 Anos
Cargo na empresa CEO
Anos de serviço no setor Vitivinícola 13 Anos

Anos ao serviço nesta empresa 13 Anos 
   
Anos de experiência Profissional em outro setor (se aplicável) 7 Anos

Educação Licenciatura na Universidade Lusíada

2- Dados da empresa 
 
Designação Social(firma) Quinta do Arrobe Unipessoal, Lda

Sector de Atividade Viticultura
CAE 01210
Localização da empresa (Concelho) Casével
Nome do Responsável Alexandre Gaspar
Contacto 243 441 901

3- Processo de internacionalização 

 Quais as razões que levaram o(a) CEO da empresa a optar pela via da internaciona-
lização (ambiente económico interno desfavorável, baixa procura interna, procura de 
maior rendibilidade em mercados externos, oportunidades criadas por entidades pu-
blicas ou por associações do sector, etc.)? 

Um pouco de todas essas condições acima mencionadas, mas principalmente o ambiente ex-
terno desfavorável, baixa procura e tentativa de rentabilizar mais o negócio. A internacionalização 
da Quinta do Arrobe começou em 2008 através da exportação para a China até 2010, no entanto 
este cliente ficava com a totalidade dos 30000 litros que produziam, em 2010 o cliente deixou 
de estar interessado, em 2011 voltamos à estaca zero, começamos a iniciar o processo através de 
visitas a feiras, e hoje já estamos em 12 países, principalmente na Europa, retomamos também 
à China, pois o mercado é enorme, mas não tínhamos capacidade de resposta para responder a 
todos os pedidos, entramos também no mercado da Saudade.
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 Por onde o(a) CEO da empresa iniciou o processo de internacionalização? (proximi-
dade territorial, proximidade de cultura ou língua, contacto ou relacionamento no 
exterior, etc.)? 

Primeiro a China, depois os negócios foram surgindo, mas o importador seguinte foi da no-
ruega, foi um tender (é como se fosse candidatar a uma obra pública e quem tiver o melhor vinho 
ganha e foi o que aconteceu connosco, depois investiram. Mais tarde, a facilidade da língua e 
os mercados da saudade (Franca, Luxemburgo e Alemanha) permitiu-nos alargar o processo de 
internacionalização.

 Quais os principais obstáculos que o(a) CEO da empresa enfrenta/ou no processo de 
internacionalização? (económico, concorrencial, característica do produto, distribui-
ção, adaptação do produto ao cliente, falta de imagem de marca, etc.)  

O primeiro problema é cultural, a falta de conhecimento em relação ao nosso país, no entanto 
e felizmente para Portugal estamos na moda, antigamente as pessoas apenas conheciam o nosso 
país pelos feitos do Cristiano Ronaldo, agora já visitam Portugal e ficam fascinados. Outro pro-
blema é estudar a especificidades de cada País, como por exemplo colocar um selo em cada garrafa 
como acontece na Rússia e na Polónia.

 Como operam atualmente no mercado externo (exportação indireta através de agen-
tes ou distribuidores Portugueses, exportação direta através de representantes no país 
de destino, alianças estratégicas, joint-ventures, etc.)? 

A responsabilidade divide-se em 3 fases, um dos pontos chaves para a nossa quinta são as fei-
ras, como por exemplo, a Provine em Dusseldorf, efetuar visitas e reuniões com importadores. Por 
fim a responsabilidade acaba na quinta e passa para o importador, que compra o vinho e assume 
os custos do transporte.

 Quais foram os investimentos efetuados no exterior, promovido pelo(a) que o CEO 
no sentido de incrementar as vendas (ex. registo de marca, publicidade, concursos/
mostra de vinhos, exposições e feiras, etc.)? 

Estar presente na maior Feira da Europa que se realiza em Dusseldorf, outra das ações de pro-
moção são ações de charme para se tentar chegar ao cliente final. 

 A possibilidade de desenvolvimento de uma abordagem aos mercados internacionais 
surgiu por intermédio de uma parceria ou através de uma decisão delineada pelo CEO 
da empresa? 

Por iniciativa do CEO, no sentido de alargar horizontes e tentar criar maior rentabilidade 
para a empresa. 

 O CEO da empresa procura assistência /ajuda em alguma entidade externa à empresa 
para efeitos de conhecimento e penetração nos mercados externos? 

Sim, junto da Aicep, Viniportugal e da CVRTejo, pois disponibilizam-nos informações sobre 
os países para onde queremos exportar, bem como as listas de importadores e listas de retalhistas 
nesses países e quantos litros consumem de vinho nesse país. 

 Que projetos o CEO se candidatou para dinamizar a abordagem de internacionaliza-
ção da sua empresa? 

Portugal 2020, no entanto tenho pouca experiência, e ainda não tenho feedback para lhe dar 
pois a experiência é muito recente.

 Quais as maiores vantagens e as maiores desvantagens com que a sua empresa se depara 
nos projetos de Internacionalização? 
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Como desvantagens saliento que as ajudas governamentais deviam ser maiores, outra desvan-

tagem é não existir trabalho em rede em Portugal, pois é um problema cultural, trabalha-se pouco 
em conjunto, não existe trabalho cooperativo, não se partilham custos, é uma questão organiza-
cional.

Pretende ter acesso ao estudo a desenvolver? Sim x Não

 
 Desde já muito obrigado por toda a colaboração prestada 
     

Rui Manuel Centeno Martins
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PARADIGMS OF ACCOUNTING RESEARCH AND 
ITS EXTRAPOLATION TO THE FIELD OF EDUCATION

 
PARADIGMAS DA PESQUISA CONTABILÍSTICA E A SUA 

EXTRAPOLAÇÃO PARA O CAMPO DA EDUCAÇÃO

Rui Silva1; Margarida Rodrigues2

Resumo

Qualquer investigação tem uma certa sequência lógica que engloba a generalização 
dos fenômenos até a especificação ou particularização do que se pretende estudar. Assim, 
torna-se pertinente um estudo relacionado com as dimensões / perspectivas metodológicas 
e epistemológicas que a pesquisa em gestão envolve (epistemologia regional). Em particular, 
serão abordados os paradigmas da pesquisa em contabilidade (epistemologia interna) que 
refletem pilares teóricos e metodológicos cruciais para produzir conhecimento científico 
válido. Esses paradigmas são positivos ou interpretativos, que são abordados ao longo des-
te artigo. Considera-se, então, que estudos científicos no campo da educação não podem 
ignorar marcos paradigmáticos, entendidos como um sistema de crenças e princípios que 
informam e dão sentido às práticas de pesquisa. O contributo principal deste estudo, de ca-
riz teórico, é a identificação das tendências epistemológicas nos estudos sobre educação em 
contabilidade. Por fim, são tecidas algumas implicações para uma teoria e para uma prática.

       PALAVRAS CHAVE: Paradigmas, contabilidade, educação e estudo e caso.
 

Abstrat

Any investigation has a certain logical sequence that encompasses the generalization of 
phenomena to the specification or particularization of what one intends to study. Like this, 
a study related to the methodological and epistemological dimensions / perspectives that 
management research involves (regional epistemology) becomes pertinent. In particular, 
the paradigms of accounting research (internal epistemology) that reflect crucial theoreti-
cal and methodological pillars for producing valid scientific knowledge will be addressed. 
These paradigms are positive or interpretive, which are addressed throughout this article. 
Therefore, it is considered that scientific studies in the field of education cannot ignore 
paradigmatic frameworks, understood as a belief system and principles that inform and 
give meaning to research practices. The main contribution of this theorical study is the 
identification of epistemological trends in accounting education studies. Finally, some im-
plications for a theory and practice are woven.

KEYWORDS: Paradigms, accounting, education, case study.

1  ruisilva@utad.pt; Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, CETRAD.
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1. INTRODUCTION

Any investigation has a certain logical sequence that encompasses the generalization of the 
phenomena until the specification or particularization of what is intended to study. In fact, re-
search departs from the general in the sense of discovering something more specific or particular. 
Science needs a theoretical background that cements the robustness of the studies to be carried 
out. In other words, research has its beginning with the generalized view that the researcher has 
about the world (ontology), followed by the perspective of knowledge (epistemology) and at a 
later stage, the general approach to research (methodology) is defined. Within the methodology 
we find the research methods (quantitative, qualitative and mixed) and finally the research tech-
niques (interviews, questionnaires, documentary analysis).

Therefore, a study related to the methodological and epistemological dimensions / perspecti-
ves that management research involves (regional epistemology) becomes pertinent. In particular, 
the paradigms of accounting research (internal epistemology) that reflect crucial theoretical and 
methodological pillars to produce valid scientific knowledge will be addressed.

The choice of a scientific research paradigm is related to what is studied, to the formulations 
of research questions, to the research methods used and, finally, to the way the results are interpre-
ted (Lukka, 2010). Thus the theory of knowledge (epistemology) comes from the nature of the 
phenomenon to be investigated (ontology) and the research procedures that are used (methodo-
logy), which may include different methods of collecting and treating the evidence.

The scientific method that will be followed will be based on the one defended by (Karl Rai-
mund Popper, 1999) through the definition of the problem of investigation trying to solve it, 
finding in this way the solution for the same one. The mistakes that will be made throughout the 
research process will be corrected in a timely manner, in order to establish new learning that will 
not allow us to make the same mistakes in the future, thus advancing towards the construction of 
new knowledge.

2. LITERATURE REVIEW

2.1. The Epistemological Pole

Scientific research, in order to evolve and have quality, must be permanently watched epis-
temologically. Epistemology is responsible for questioning the methods of producing scientific 
knowledge and its results. According to (Bourdieu, P., & Wacquant, 1992) epistemology cons-
tantly seeks, in a methodical way, to rectify what science and its respective methods assume to be a 
truth. In this sense (Bachelard, 1949, 1984) defends the importance of the existence of a scientific 
community with a critical spirit regarding the processes of scientific elaboration in order to pre-
vent the proliferation of totalitarianism from certain currents of thought. Popper (1972) points 
out in his works that the existence of an epistemological vigilance on the application of theories 
and methods of scientific investigation and / or research is fundamental so that there is no stag-
nation of scientific research itself. It is not only a constant vigilance, but also a permanent kind of 
indignation about the effectiveness and rigor of the theories and methods applied and their use.

Bateson (1972) states that epistemological activity, whose role is to reflect on the limits of 
scientific knowledge, is of central importance in the evolution of science. The author points out 
that the epistemological pole is a kind of instance that examines the scientific object, from its 
formation to the results, analyzing critically the research and the knowledge in all its phases. This 
pole is given the explanation for the epistemological questions of the investigation, it breaks with 
the epistemological obstacles between the scientific object and the common sense and they are 
solutions that allow the evolution of the knowledge.

Jackson (2006) points out in his investigations that the epistemological pole is the field where 
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the epistemological obstacles that restrict the advance of scientific research and, consequently, the 
creation of knowledge are healed. According to Bachelard (1984), the importance of overcoming 
epistemological obstacles in the development of science, such as common-sense opinions, precon-
ceived ideas without any scientific basis, that condition the creation of knowledge and damage the 
Advancement of science.

The critical surveillance exercised by the epistemological pole takes place during the elaboration 
of the scientific knowledge, being situated as much in a logic of discovery as in a logic of proof, in 
order to validate the knowledge of progressive form (Dancy, 1985; Peterson, 2019). The epistemo-
logical pole is essentially aimed at permanently monitoring scientific research and the formulation 
of knowledge, identifying epistemological obstacles and establishing rules of knowledge creation 
defined by general epistemological principles (Britsch, 2018; A. I. Goldman, 1986).

In this investigation we intend an epistemological rupture and elaboration of an adequate 
scientific object, applying the principles of internal and general epistemology.

2.2. Philosophy Aand Epistemology of the Social Sciences

Losee (1987) points out that there are divergences among philosophers of science about the 
nature of the Philosophy of Science , these divergences being summarized in four main views: 
(1) formulating a worldview that is compatible with scientific and Implications; (2) the presup-
positions and predispositions of scientists; (3) analysis and clarification of concepts and theories 
of science; (4) search for answers that distinguish scientific inquiry from other types of research 
(Noddings, 2018).

Regarding vision one, Salmon (1984) states that the Philosophy of Science consists in the 
formulation of a world view that is compatible with the scientific theories and their implications, 
and the task of the philosophers of science is to elaborate the broader implications of science 
(Retamozo, 2017). Concerning the two view, Hoefer (2003) states that there are different pre-
suppositions and predispositions among scientists that refer to their preferences such as prefer-
ring deterministic laws to probabilistic laws, sometimes associated with sociology. Three vision, 
according to Posner, Strike, Hewson, & Gertzog (1982) when analyzing and clarifying concepts 
and theories of science, making clear the meanings of certain scientific terms that are used in 
the investigations. The fourth and final view proposed by Boyes & Chandler (1992) attempts to 
understand the cognitive status of the principles and laws of science and the conditions that must 
be met for a scientific explanation to be correct, making a clear distinction between what is to be 
done Science and what it is to think how science must really be made (Wolff, 2017).

From the analysis of the four views it is possible to distinguish between the Philosophy of 
Science and Science, and the first makes an analysis of the procedures and the logic of the scienti-
fic explanation while science merely explains facts (Nagel, 1961).

In short, it can be said that the problems dealt with by Philosophy of Science are related to se-
veral themes such as: (1) what is possible to study scientifically through the relation epistemology 
and ontology (Lacey & Lee, 2003); (2) definition of scientific objectives given by the relationship 
between epistemology (which provides technical and cognitive criteria) and society (which pro-
vides social criteria) (Daston, 2007); (3) the evaluation of knowledge obtained theoretically and 
empirically through the scientific method (Karl R Popper, 1968; Karl Raimund Popper, 1972); 
(4) obtaining knowledge expressed in theories (Bunge, 1973, 1983); (5) experimentation and 
observation as a means of gaining new knowledge (Arabatzis, 2008; Kukla & Lance, 2009); (6) 
the relation of theories to reality and its role in scientific explanation (Nagel, 1961; Suppe, 1974).

Bunge (1973, 1983) states that the ontological foundations of the social sciences assume the 
conditions from which it is possible to characterize social disciplines as scientific, according to 
the epistemological frameworks and criteria of science: rationality and objectivity (Hughes & 
Sharrock, 2016).
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The objective study of social phenomena was developed by Karl R Popper (1962,1972) and 

was considered one of his fundamental theoretical contributions. The author referred to the exis-
tence of three worlds related to the social sciences: the physical world, a world of states of cons-
ciousness with interaction between itself and a third world with a more or less objective existence. 
This scientific realism advocated by Popper, can ontologically be applied to the social sciences.

Popper (1999)states that a science oriented toward a more objective or logical understanding 
can be developed independently of all subjective or psychological ideas. He did not agree with 
positivism and rejected the knowledge provided by induction. The author argued that the ambi-
tions of scientific verification and confirmation should be abandoned once and for all because all 
the laws of nature are mere hypotheses that can never be verified or confirmed, and all scientific 
knowledge is provisional. He replaced the notion of probable by roughly specifying that a hypo-
thesis that can not be tampered with is not scientific. For Popper any scientific theory is always 
provisional until another appears that opposes it. This process of elimination causes science to 
evolve, for all those who are concerned with finding plausible and definitive theories do not con-
tribute to the true progress of science (Alvin I Goldman, 2018).

From the ontology of the social, there would be a realistic possibility of constructing a scien-
tific explanation for the phenomena studied by the social sciences. Popper with his realistic onto-
logy of society referred to the objective conditions from which hypotheses about social facts can 
be tested by rational, theoretical and empirical means, making possible the scientific explanation. 
According to Gordon (2006) one of the most relevant and original contributions of Popper was 
the method of Situational Analysis (SA) applied to the social sciences (Rowbottom, 2019). Po-
pper & Hudson (1963) point out that both the social and natural sciences start and end with 
problems, so the scientific method for the social sciences is also to look for attempts to solve them.

Caldwell (1991) states that Popper’s method of SA is considered to be an individualistic me-
thod that excludes all psychological elements by substituting them for objective and situational 
elements, making them logical. This method considers the typical initial conditions for analyzing 
human actions in conjunction with social situations taking into account the physical objects, ob-
jectives and knowledge or information about social institutions that are relevant to the situation 
under study (Wisdom, 2017). This method must be understood as an explanatory model for the 
social sciences, considering individuals and their institutional environments, and can be unders-
tood as an attempt to solve social problems. Hands, (1995) points out that the analyzes develo-
ped in the micro and macroeconomics are examples of application of the Popper method for the 
social sciences, thus verifying the applicability of SA in the economy. On the other hand Blaug, 
Alcouffe, & Alcouffe (1994) mentioned that SA is a method of generalization of the economic 
analysis and therefore useful to the social sciences.

SA, besides being a scientific practice for the social sciences, can also be understood as a means 
to promote social reforms because Popper’s intention was also to know the social world trying to 
contribute to make it better (Kerstenetzky, 2007).

The scientific explanation of the social sciences is a fundamental question insofar as one of the 
basic products of science is the explanation, so discussing the explanation in the social sciences is 
the same as discussing the scientific status of the social sciences as well as their epistemological 
possibilities (Salmon, 1984). Popper (1999) states that the scientific explanation is related to the 
scientific problem being a kind of explanation of a fact, a phenomenon, a detached regularity or 
a notable exception to the rule. The author states that this explanation refers to two important 
concepts: laws and chance.

Bunge (1972) points out that to have scientific explanation a law is necessary, nevertheless it 
refers that there is not only the deterministic or causal law, there are also nondeterministic laws 
that allow probabilistic explanations, obtained through statistical methods, of science. However, 
the author states that in addition to the laws, it is also necessary to indicate which are the me-
chanisms involved in the scientific explanation (Bunge, 2010). In turn, Elster (2011) states that 
explanation in the social sciences is merely causal since the explanation of a phenomenon is simply 



317
to refer to the previous phenomenon that caused it without, however, excluding the possibility of 
intentional explanation of behavior. For this author, the explanation in the social sciences is done 
through mechanisms and not through laws.

The authors Bunge (1997) and Glennan (2002) characterize this mechanism as a process that 
can exert the function of system change or even of impediment of this change, being such a defini-
tion adequate to the social sciences to the extent that the economic system is evident the processes 
of change in market rules and mechanisms that lead agents to violate legal norms.

Bunge’s theory of mechanistic social explanation (1997) lists mechanistic hypotheses and 
theories, characterizing the relationship between social mechanisms and social explanations of 
the economic system within the social sciences.

In accordance with the ontological and epistemological views referred to above, it can be said 
that the social sciences delimit their field of study, essentially, to social facts with the purpose of 
explaining and objectively predicting social actions (Bunge, 1997; Elster, 2011; Karl Raimund 
Popper, 1999).

2.3. Accounting Methodological and Epistemological Perspectives

The process of scientific investigation is a form of intellectual discovery that allows us to un-
derstand the phenomena that surround us and how, by studying them, we can arrive at conclu-
sions that allow to increase the scientific knowledge (Ryan, Scapens, & Theobald, 2002). What is 
studied, the type of questions that are formulated, the methodologies used and the way the results 
obtained in the investigations are interpreted are designated or characterized as the paradigm 
of scientific investigation (Berland & Crucet, 2016; Lukka, 2010). However, in the universe of 
sciences, from the social to the exact, where accounting is part of the theory of knowledge (Epis-
temology), it follows from the nature of the phenomenon to be investigated (Ontology) and the 
respective investigation procedures used (Methodology) variety of methods for collecting and 
treating the observed evidence (Quivy & Campenhoudt, 2005). Despite the wide variety of evi-
dence, no scientific research can be fully objective, and it is necessary to consider the ontological 
and epistemological aspects of the research methodology (Hopper & Powell, 1985).

Research in the field of accounting has been experiencing a growing variety of theoretical pers-
pectives and different research methods, but by reviewing the literature we have come to the con-
clusion that predominant (positive) quantitative research is the most widely used rather than qua-
litative, with different points of view osalen the use of both (Haynes, 2017; Luft & Shields, 2003).

 Ryan et al., (2002) report that there is a supremacy of the philosophical tradition of empiri-
cist research for being more objective and therefore more used by researchers in this area.

It is a fact that in recent decades there has been an exponential increase in accounting resear-
ch (Luft & Shields, 2003), with accounting research being essentially quantitative positivist, but 
qualitative research is also gaining ground (Parker, 2012). In this sense, the case study has been 
widely applied to the accounting field, not only to understand the complexity of the processes but 
also to add an essential critical and reflective understanding of organizational phenomena (Lukka 
& Kasanen, 1995).

Luft & Shields (2003) in their research reported that the genesis of social science theories 
used in accounting research lists human relations, social psychology of organizations, organizatio-
nal contingency theory, agency theory, information economics, cognitive psychology, economics, 
politics and institutional sociology. Covaleski, Dirsmith, & Samuel (1996) have pointed out that 
the main theoretical approaches dominating in accounting research are organizational contin-
gency theory, sociological and organizational theories (interpretative perspective), and critical 
organizational and sociological perspectives (Britsch, 2018).

In the dichotomy between positivist and alternative research in accounting Ahrens & Cha-
pman (2006) distinguish only two types of researchers: positivist and qualitative. The authors 
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added that both can use the same research methods: participant observation, document content 
analysis, calculating statistics, or conducting surveys by questionnaire or by interview (Krippen-
dorff, 2004). However, in terms of methodology, Ahrens & Chapman (2006) distinguished qua-
litative research from positivism, considering that doing qualitative studies is not a question of 
method, but rather a methodology.

Positivist research emphasizes the relations between things insofar as positivism does not 
concern the causes of phenomena, but rather how the relations between the facts are produced, 
that is, the purpose of the researcher is to portray reality, not to judge it (Theóphilo & Iudícibus, 
2001). On the other hand, in the last years, some works of interpretive research have appeared, 
which, according to Wierzchoń & Kłopotek (2002) tries to understand the social nature of ac-
counting practices, aiming to understand the daily happenings, social structures, the meanings 
that people attribute to it, including the behavior of individuals in a certain context.

Interpretative research, in general, uses qualitative methods, using an interactive process, whi-
ch involves a field study, which is interpreted in its context from the perspective of the various 
actors (Alase, 2017), being a type of research in which the researcher does not worry in order to 
obtain definitive conclusions, but rather reports that translate the different interpretations, since 
reality is considered to be a construction of its various actors (Pikas, 1966).

In interpretive research there is a researcher’s own involvement in the research object in which 
the interpretation obtained results much from his / her experience as a researcher, the results of 
this type of investigation being usually an account of concrete situations, allowing for several 
interpretations that are tested (Walsham, 1995; Willig, 2017). A theory widely used in this type 
of research is the institutional theory in which a positive approach is taken that allows for trian-
gulation with institutional theory, however, this cross has been little used to study this subject 
(DiMaggio, 1988; Vicary, Young, & Hicks, 2017).

2.4 Paradigms of Research in the Area of Education

Scientific studies in the field of education can not ignore paradigmatic frameworks, unders-
tood as a system of beliefs and principles that inform and give meaning to research practices 
(Denzin & Lincoln, 2008). The quantitative positivist paradigm is governed by general laws that 
allow us to formulate previous hypotheses about phenomena by looking for causal explanations 
for them and producing theoretical generalizations with validity and reliability, refusing to un-
derstand the facts of a given reality subjectively (Kivunja & Kuyini, 2017; Morgan, 2007).

Research in education can not ignore reference frameworks paradigms that guide them and, 
consequently, provoke a debate on the contribution of quantitative and qualitative approaches to 
the approximation to reality studied (Howard, 2016; Sale, Lohfeld, & Brazil, 2002). The quali-
tative post-positivist paradigm works with beliefs, values, opinions, representations, practices, ac-
tion logics, attitudes and cultural norms in order to achieve a deep and sometimes even subjective 
understanding of individual and collective subjects and their phenomena, targeting research for 
small groups, but whose study is intense (Lapid, 1989).

In the field of education, the objects of study usually present themselves in a complex way, so 
that the positivist perspective has proved to be ineffective for the effective analysis of situations, 
essentially due to the linearity of the positivist perspective whose essential purpose is measurable 
and observable objectives. In this sense, it is questioned whether this will be the most appro-
priate approach to study something as complex as human and social processes, so dynamic and 
comprehensive (Müller, Begović, & Baumgärtner, 2018; Ponterotto, 2005). In order to unders-
tand this complex reality, they oppose the use of the qualitative research perspective that aims at 
the compression of social and human phenomena in a given context (Guba, Lincoln, & others, 
1994). However, there are authors who suggest a mixed approach in order to understand, ex-
plain and deepen the reality under study, resulting in a complementarity between quantitative 
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and qualitative methods, through their applicability at different moments of the investigation 
(Doucerain, Vargas, & Ryder, 2016; Tashakkori & Teddlie, 1998).

The qualitative approach used is more concerned with the process than with the product, 
being more concerned with understanding and interpreting the way the phenomena under study 
are manifested than determining the causes of them (Bogdan et al., 1994; Lüdke & André, 1986). 
Thus, among the techniques of qualitative research, will be used those that better respond to the 
characteristics previously mentioned, that is, the technique of interview and participant observa-
tion. According to Yin (2015) these techniques put the researcher in direct and in-depth contact 
with the individuals and allow to know in detail what they think about a certain subject or what 
they do under certain circumstances.

In qualitative research it is based on the principle that knowledge is processed in an inducti-
ve and systematic way, from the ground, as the data emerge (Liamputtong, Ezzy, & others, 2005; 
Sánchez-Gómez & Garcia, 2017). On the contrary, quantitative research seeks to prove theories, 
collect data to confirm or define hypotheses, generalizing phenomena and behaviors. In this sense, 
while quantitative research is oriented towards the production of generalizable and universally valid 
propositions arising from an experimental, hypothetical-deductive and statistically proven process, 
qualitative research is directed towards a more hermeneutic and interpretative perspective of the 
phenomena, seeking to understand the educational phenomenon, based on the induction of the 
meanings of the contexts themselves in their singularity and complexity, that is, the process of pro-
ducing knowledge in this perspective occurs as the data are collected and analysed (Patton, 2005).

Berg, Lune, & Lune (2004) report that qualitative researchers – Case Study - approach the world 
in a more detailed way, in an attempt to illustrate in a more complete way the subjects’ experiences in 
detail, collecting data that are essentially Descriptive, in the sense of not escaping any detail (Flick, 
2018). This presupposes a reflection that is important to mention related to the fact that, in this type 
of research, data are produced and interpreted by the researcher that may reflect some subjectivity, 
involvement and personal character. However, it is necessary for the researcher not to let subjectivity 
go too far, in the sense of not biasing the knowledge and the interpretation of reality.

Yin (2013) points out that case studies are increasingly used in the social and human sciences, 
as procedures for detailed analysis of reality, offering numerous possibilities for study, understan-
ding and improvement of social and professional reality.

The case study is a method that has been used in education research in a growing way (Yin, 
2017) because it is a method that allows analyzing the intensity and depth of several aspects of 
a phenomenon, a problem, a Real situation: the case. The case study implies an in-depth know-
ledge of the researched reality, using methods and techniques that fit, above all, into a qualitative 
research paradigm (Yin, 2005).

In addition to these objectives for the educational reality, the case study may focus on a class, 
a student, a teacher, a teaching program, a teacher’s practice, a specific educational policy, among 
other possibilities (Flores, Gómez, & Jiménez, 1999).

The final product of a case study is a detailed description of the object of study in which 
narrative techniques are used to describe, illustrate, and analyze situations (Eisenhardt, 1989). 
The multiplicity of criteria and characteristics that compose the case studies lead to some clas-
sifications and typifications of them. According to Yin (2005) case studies may be exploratory 
(when very little is known about the reality under study), descriptive (when there is a dense and 
detailed description of a phenomenon), explanatory (when the data treat and determine relations 
of cause and effect in real situations) and evaluative (when dense description occurs, clarifies mea-
nings and produces judgments). In order for the reliability of a case study to be recognized, the 
researcher must provide a detailed, rigorous and clear description of all the people in the study so 
that other researchers can repeat the same procedures in similar contexts (Yin, 2015). According 
to this author, the question of the rigor and internal validity of the study must be circumvented 
by the precision of the conclusions, since these must faithfully translate the reality investigated. 
Stake (2005) states that the case study may gain credibility if the investigator resorts to methodo-
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logical triangulation processes, using more than once the same method, or using more than one 
method to obtain the desired information (Harrison, Birks, Franklin, & Mills, 2017).

3. CONCLUSION AND DISCUSSION

There are four major paradigms that structure and organize qualitative research: positivism, 
post-positivism, critical theory, and constructivism (Creswell, J. W., & Clark, 2007; Nicotera, 
2017). The constructivist paradigm is understood as a way of knowing the world from the point 
of view of those who live in it, adapting itself completely to the methodology of the case study, 
attuned to a complex and profound reading of the reality under study ( Jonassen, 1991). However, 
when we emphasize constructivism, it is essential to clarify some (Guba, E. G., & Lincoln, 2007; 
Guba et al., 1994).

The constructivist case study is based on the assumption that knowledge results from the 
interpretation of the researcher, with a subjective relationship between the investigator and the 
case being studied, so that this subjective interpretation allows the existence of an approach to 
the realities constructed by each one (Golafshani, 2003). Thus, in a constructivist case study, the 
researcher constructs or constructs a possible version for the phenomena investigated, resulting 
from his own understanding or from his mental construction on the case under study (Checkel, 
2018; Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, 2004). According to these authors, the case study being 
a description of a real situation, in a constructivist approach, the description will be the result of 
the researcher’s experience, its interpretation about the context and the meaning of the subjects 
involved, here the ontological relativism of the constructivist case study. It is that constructivism 
understands that the subject knows the reality from the points of view of those who live in it, 
whose purpose is to reconstruct social reality, the phenomenon, the context: the case ( Jonassen, 
1991; Richardson, 2012).

According to Baxter, P., & Jack (2008) the operationalization of a constructivist case study 
obeys a heuristic path, in which the investigator uses a set of instruments to describe and analyze, 
in the sense of later interpreting, a certain phenomenon. This set of instruments aims to capture 
the development of the case throughout its development. To do this, the researcher uses techni-
ques such as participant observation, annotations, semi-structured interviews using scales, critical 
incidents, photographs and videos. The use of these tools allows a collection of relevant informa-
tion that allows the researcher to listen to the actors on whom the research falls, understanding 
the perspectives, meanings and involvements of each in a particular situation.

Summarizing, in the area of accounting, there is the existence of a positivist and / or interpre-
tative investigation, whose objective is to develop mechanisms and tools that provide an efficient 
management of the organizations, noting that the case study method can be used in any of these 
two types of research, whether positivist or interpretive (Baxter & Chua, 2003; M Bloomberg, 
L.D., Volpe, 2012; Walsham, 1995).

According to Lukka (2010) the heterogeneity of paradigms has positive consequences in ac-
counting research, allowing several new propositions of investigation thought outside the com-
mon context, being this the predominant positivist paradigm. According to the author, in order 
to verify academic interest in accounting research, making it more heterogeneous, and maintai-
ning the quality of such research, it is necessary for researchers to bridge the most functionalist, 
economy-based paradigm based on a sociological approach. This approach should be composed 
of interpretive and critical perspectives through the use of mixed research methods (Maxwell, 
2016).

Modell (2010) states that the research by mixed methods combines the quantitative and qua-
litative study, promoting the ease of use of several theories in the study of accounting. The author 
acknowledged that while accounting research needs an exchange of ideas between sociology and 
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economics, he acknowledged that few studies have done a metatriangulation of data.

Vaivio & Sirén (2010) refer that in the interpretative investigation, the method of the case 
study has been predominant, nevertheless part of the researchers understand that the junction 
of the positivist and alternative paradigm is incompatible, therefore they accept little the idea of 
being made a triangulation of research methods in accounting. However, Collin, Tagesson, An-
dersson, Cato, & Hansson (2009) argued that a triangulation between positive accounting theory 
and institutional theory is possible in organizations that develop their activity in a “gray zone” 
or little defined. This type of activity is typical of a position between the public and the private 
sector, without being located in only one of the sectors and therefore, according to the authors, 
the existence of a theoretical triangulation in the investigation is justified.

Luft & Shields (2003) report that the accounting literature has been divided more between 
the positive theory of accounting and the institutional theory, with few cases in which the two 
are crossed.

Knowing that research in general and the choice of a particular research method depends on 
ontological assumptions Ryan et al., (2002) taking into account that in the case of using accoun-
ting teaching methodologies, The theoretical framework on which the general research question 
was supported and the different methodological and epistemological perspectives addressed, it is 
important to mention the specific ontological assumptions that justify the choice of the interpre-
tive research method, using the case study that allows explaining the phenomena under study .
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O PAPEL DA EDUCAÇÃO PARA O 
EMPREENDEDORISMO NO DESENVOLVIMENTO 

DE COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS: A 
PERSPETIVA DOS PROFESSORES DO ENSINO 

SUPERIOR

THE ROLE OF EDUCATION FOR ENTREPRENEURSHIP IN 
THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL SKILLS: THE 

PERSPECTIVE OF HIGHER EDUCATION TEACHERS

Sandra Gomes1; Arminda do Paço2 

Resumo

O presente estudo tem como objetivo investigar quais são as competências empreen-
dedoras que os professores mais “trabalham” nas suas aulas, quais são as estratégias pedagó-
gicas utilizadas e como é feita a abordagem à atividade empreendedora por parte dos seus 
alunos. Tendo em vista o cumprimento do objetivo desta investigação foi efetuada uma aná-
lise documental e foram recolhidos dados, através de um inquérito por questionário, cujos 
dados foram tratados estatisticamente. Os resultados mostram que os professores inquiri-
dos valorizam menos as competências ligadas à literacia financeira, valorizando mais outras 
habilidades, nomeadamente, a criatividade, a persistência e as relações externas. Constatou-
-se que o plano de negócios é a abordagem pedagógica mais utilizada pelos professores para 
fomentar competências empreendedoras. Apesar de 98% dos professores considerar que 
as estratégias a que recorrem influenciam positivamente os alunos na criação de negócios, 
não conseguem mensurar com exatidão o número de alunos que efetivamente criou o seu 
próprio negócio.

PALAVRAS CHAVE: educação para o empreendedorismo, competências empreendedo-
ras, docência
 

Abstrat

The present study has the main goal of research for entrepreneurial skills that are most 
used in classrooms, what are the most used pedagogical strategies and how the students 
approach to the entrepreneurial activity. To achieve this goal several data were collected 
through a document analysis and questionnaire survey, which were treated statistically. The 
results show that the interviewed teachers value less the competences that are more related 
to the financial literacy. Nevertheless, they show that other skills are more valuable, namely 
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creativity, persistence and external relations. The business plan was the pedagogical approa-
ch more used by teachers to increase entrepreneurial skills. In spite of 98% of the teachers 
consider that the most used strategies influence positively the students in the business crea-
tion. It´s very difficult to measure the exact number of students that effectively created its 
own business.

KEYWORDS: entrepreneurship education, entrepreneurial skills, teaching

 
1. INTRODUÇÃO

A essência do empreendedorismo está na perceção e no desenvolvimento de novas oportu-
nidades (Dornelas, 2001), que sejam úteis para a sociedade como acrescentam Hisrich & Peters 
(2002). Pode-se afirmar que se trata de um processo que envolve a criação de empresas inovadoras, 
com o propósito de obter lucros sob condições de risco (Dollinger, 2001). O empreendedorismo 
permite o desenvolvimento de competências empreendedoras transversais (Comissão Europeia, 
2006). É o caso do fomento de conhecimentos que contribuem para uma futura intenção ou, até 
mesmo, para a concretização efetiva de um negócio (Snell & Lau. Cit. por Zampier & Takahasi, 
2011). 

Um estudo realizado pelo Eurostat em 2016 mostra que Portugal encontra-se na lista dos 
dez países com mais empresas inovadoras a nível da União Europeia. Assim, 41,3% das empresas 
portuguesas, entre 2010-2012, exerceram a sua atividade com base na introdução de novos pro-
dutos ou serviços, bem como em novos processos de produção. Existe uma forte correlação entre 
o empreendedorismo e o crescimento económico (Baumol, 1986; Andersson & Koster, 2011). O 
sucesso da União Europeia para enfrentar os desafios da competitividade e do crescimento eco-
nómico, depende do empreendedorismo dinâmico (Soare, 2017). Desta forma, é importante o 
apoio da sociedade, particularmente das Instituições do Ensino Superior (IES), ao incorporar 
condutas e políticas de apoio ao empreendedorismo (Carvalho & Costa, 2015). Muitas das ini-
ciativas que estão a ser levadas a cabo para fomentar o empreendedorismo, prendem-se com o 
facto da Comissão Europeia (2006) o ter nomeado como uma nova competência básica que deve 
estar inserida no currículo académico.

 As IES podem assumir a liderança na promoção do empreendedorismo ao ensinar os alunos a 
comportarem-se como verdadeiros empreendedores (Bygrave, 2004; Avram & Sabou, 2016). So-
bre este assunto, Dehter (2001) reforça que a educação pode facilitar o processo de concretização 
das ideias em negócios, melhorando as atitudes e as capacidades dos alunos para o realizarem. Nes-
te sentido, surge o conceito de educação para o empreendedorismo (EE). Este tipo de formação, 
visa proporcionar aos alunos um conjunto de conhecimentos, competências e motivações com o 
intuito de aumentar o sucesso empresarial (Ehiobuche et al., 2011).

Dada a relevância desta temática, o presente estudo tem como objetivo investigar quais são as 
competências empreendedoras que os professores mais fomentam nas suas aulas, quais são as es-
tratégias pedagógicas utilizadas e como é feita a abordagem à atividade empreendedora por parte 
dos seus alunos.

2. A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO NO 
FOMENTO DE COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS

Embora o conceito de EE tenha sido objeto de estudo nos últimos anos, não existe uma defi-
nição clara sobre o tema. Contudo, é consensual que a EE fornece aos indivíduos um conjunto de 
conhecimentos, valores e ferramentas que os leva ao empreendedorismo (Attali & Yemini, 2017, 
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Dragomir & Pânzaru, 2015, Monteiro, 2009, Putta, 2014). Os indivíduos com formação em em-
preendedorismo têm mais possibilidade para criar negócios. 

A EE é um tema relativamente recente em Portugal, porém vem sendo implementada em IES 
norte americanas desde 1947, tendo sido a Havard Business School a pioneira a introduzir o curso 
de empreendedorismo (Araújo et al., 2005). Posteriormente, esta temática espalhou-se por toda 
a Europa, começando pelo Reino Unido e Países Baixos (Volkmann, 2004), sendo que no ano de 
2005 já se encontrava disponível em cerca de 1500 estabelecimentos de ensino superior de todo 
o mundo (Solomon, 2007). Atualmente, em Portugal, existem muitos cursos superiores que inte-
gram a disciplina de empreendedorismo no seu plano de estudos. Vejamos, uma análise efetuada 
aos sites das IES3, onde se verificou que existem, cerca de 310 cursos a nível nacional que integram 
na sua estrutura curricular a disciplina de empreendedorismo, no total de 1042 cursos que foram 
analisados. Na maioria dos cursos a disciplina é obrigatória e integra-se em vários cursos superio-
res, tais como de ciências empresariais, de engenharia e de saúde.

A EE tem atraído diversos investigadores nas últimas décadas (Gibb, 2011). Como já foi dito, 
acredita-se que este tipo de formação incrementa o emprego, impulsiona o crescimento económi-
co e o desenvolvimento da sociedade (Redford, 2006). A EE é crucial para o sucesso de qualquer 
tipo de atividade (Strauti et al., 2018). Deste modo, estudar o impacto da EE na sociedade atual 
é relevante para o conhecimento científico (Obschonka et al., 2012), na medida em que se torna 
importante compreender como é que os departamentos das IES afetam as intenções de autoem-
prego dos alunos (Walter et al., 2011).  

Um estudo realizado por Dragomir e Pânzaru (2015) mostra que 75% dos inquiridos consi-
dera que a EE influenciou, positivamente, o desenvolvimento do espírito empreendedor, ajudou a 
compreender o papel que os empresários desempenham na sociedade e ajudou, também a desen-
volver competências empreendedoras. Contudo, o autor Yu (2014) afirma que existem poucos es-
tudos que mostram os impactos que este tipo de formação trouxe nos alunos após a conclusão do 
ciclo de estudos. Da mesma forma, estudos empíricos mostram que o efeito da educação superior 
para o empreendedorismo estão longe de ser conclusivos (Dickson et al. 2008; Grilo & Thurik 
2005; Parker, 2009, citado por Habibov et al., 2017).

Não obstante, diversos autores (e.g. Mustapha & Selvaraju, 2015; Krabel, 2018) defendem 
que o ensino para o empreendedorismo ministrado nas IES influencia positivamente os alunos 
a tornarem-se empresários. Assim, os professores recorrem a diversificadas técnicas e estratégias 
pedagógicas para fomentar competências empreendedoras nos alunos.

As competências são determinados domínios (e.g. conhecimentos, qualidades, atitudes, mo-
tivações, visão holística) que os indivíduos possuem ou que lhes é imposto para conseguirem al-
cançar com sucesso os objetivos traçados (Mitchelmore & Rowley, 2010; Snell & Lau, Cit. por 
Zampier & Takahasi, 2011). Trata-se de um talento que faz com que o trabalho funcione corre-
tamente (Ismail et al., 2015). Ao longo da vida os indivíduos podem desenvolver um conjunto de 
competências, particularmente as que dizem respeito ao empreendedorismo. 

As competências empreendedoras permitem desenvolver a capacidade do indivíduo para exe-
cutar determinadas tarefas com sucesso, nomeadamente a criação de negócios (Man et al., 2002). 
Para estes autores o desenvolvimento destas competências é essencial para que o negócio tenha su-
cesso, sendo considerado um dos aspetos mais importantes do empreendedorismo. Assim sendo, 
as IES para fomentar competências empreendedoras incentivam os alunos a recorrer a acelerado-
ras e a incubadoras de empresas, bem como a usar mecanismos como spin-offs.

As IES podem associar-se a parques tecnológicos e a incubadoras centradas no mundo dos ne-
gócios (Redondo-Carretero & Camarero-Izquierdo, 2016), tendo como principal objetivo pres-
tar apoio na criação e desenvolvimento das empresas na sua fase inicial (Markman et al., 2008), 
dado que, os jovens empreendedores têm pouca experiência na criação de negócios (Hewitt-Dun-
das & Burns, 2016). Desta forma, os futuros empreendedores podem adquirir conhecimento, 

3 Consultado a partir de setembro de 2017
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particularmente sobre a perceção do mercado, as tecnologias existentes, os aspetos legais, bem 
como o acesso a fontes de financiamento (Stal et al., 2016). Como resultado destas incubadoras 
académicas pode lograr-se o crescimento económico e a criação de emprego (Phan et al., 2005).  
Por outro lado, a criação de start-ups permite aos alunos debater problemas e encontrar soluções 
(Ries, 2011). As IES que apoiam e investem em start-ups conseguem, igualmente, contribuir para 
o crescimento económico do país.

Para além destes aspetos, em muitas IES, o plano de negócios é um instrumento fundamental para 
fomentar o espírito empresarial e o desenvolvimento regional (Brinckmann et al., 2010). Sendo este 
uma das abordagens mais comuns para se ensinar o empreendedorismo (Berger & Myhrer, 2012).

Contudo, para que seja dado o passo em frente, conducente à criação efetiva de negócios, 
é preciso começar pela promoção e fomento de competências empreendedoras, começando a 
trabalhá-las, preferencialmente, desde tenra idade. Neste âmbito, Kyndt e Baert (2015) destacam 
sete competências empreendedoras: perceção de oportunidades, tomada de decisão, autoconhe-
cimento, perseverança, autonomia, conhecimento do retorno sobre o investimento e perceção do 
mercado. Concomitantemente, estas competências permitem a criação de empresas de sucesso e 
podem ser fomentadas na escola/universidade. 

Um estudo realizado por Habibov et al. (2017) mostra que existe uma correlação negativa 
entre a EE e a probabilidade de os alunos criarem o seu próprio negócio. Uma das justificações está 
relacionada com o facto de o sistema educacional não estar adaptado para fomentar competências 
empreendedoras nos alunos e assim, torná-los mais autoconfiantes para avançarem para a criação 
do próprio negócio. Assim, os autores apontam, que devem ser feitos mais esforços por parte das 
IES para fomentar o empreendedorismo junto dos alunos. 

Por tudo o que foi dito anteriormente, existe uma oportunidade para estudar como é que a EE 
influencia o desenvolvimento de competências essenciais para a criação efetiva de negócios. Desta 
forma pretende-se responder às seguintes questões de investigação:

Q1: Quais são as competências empreendedoras que os professores das IES procuram fo-
mentar nos seus alunos?

Q2: De que forma os professores das IES fomentam competências empreendedoras nos 
seus alunos?

Q3: Será que a educação para o empreendedorismo influenciou positivamente os alunos a 
criarem o seu próprio negócio?

3. METODOLOGIA

Para responder ao objetivo deste estudo seguiu-se uma abordagem de investigação de natureza 
quantitativa. Este tipo de investigação permite testar uma teoria, neste caso sobre a educação para 
o empreendedorismo, especificando um conjunto de questões de investigação (Creswell, 2014). 

De acordo com Eisenhardt (1989) o conceito da amostra é crucial, uma vez que define o con-
junto de entidades a partir do qual a pesquisa vai ser trabalhada. Desta forma, participaram neste 
estudo 51 professores de IES portuguesas. Ressalta-se, contudo, que foram obtidas 81 respostas, 
das quais 30 não foram consideradas, dado que estes professores nunca lecionaram a disciplina de 
empreendedorismo. A recolha de dados define-se como a forma de obtenção de informações para 
responder às questões de investigação (Vergara, 2000). Assim, neste estudo, numa primeira fase, 
recorreu-se a fontes secundárias (análise documental) e, numa segunda fase, a fontes primárias 
(inquérito por questionário). A análise documental permitiu aferir os indicadores que serviram 
de base para a elaboração do inquérito por questionário. Assim sendo, foi construído com base nas 
orientações fornecidas pelo Ministério de Educação4. Posteriormente, foi construída uma base de 

4 http://www.dge.mec.pt/ferramentas-de-avaliacao-e-indicadores, acedido em 31 de maio de 2019
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dados com os endereços eletrónicos de todos os professores das IES que lecionam a disciplina de 
empreendedorismo ou conexas, para lhes ser enviado o inquérito por questionário. 

O inquérito por questionário teve como objetivo investigar quais são as competências em-
preendedoras que os professores mais abordam e fomentam nas suas aulas, quais são as estratégias 
pedagógicas utilizadas e como é feita a abordagem à atividade empreendedora por parte dos seus 
alunos (exemplo: a participação em start-ups, criação de spin-offs, etc.). Assim sendo, o inquérito 
por questionário continha vinte e quatro questões, das quais sete diziam respeito a dados gerais 
sobre o professor inquirido, nomeadamente sobre as disciplinas que lecionava, o seu regime, o 
nível de ensino, o curso e o ano em que começou a lecionar a disciplina de empreendedorismo. 
De seguida foram colocadas, doze questões em escala de Likert de sete níveis de resposta (em que 
1 é discordo totalmente e 7 é concordo plenamente), referentes às competências empreendedoras 
que os professores mais abordam nas suas aulas (ver tabela 1), três questões de resposta fechada, 
sobre as estratégias pedagógicas que os professores recorrem para fomentar o empreendedorismo 
(como por exemplo: plano de negócios, estudos de caso, palestras com empreendedores, vídeos 
didáticas, start-ups, aulas expositivas, etc.) e duas questões, igualmente, de resposta fechada sobre 
a influencia da EE na criação de negócios efetiva por parte dos alunos (spin-offs e a partir da par-
ticipação dos alunos em start-ups). 

Tabela 1 - Competências empreendedoras fomentadas pelos professores

Competências empreendedoras 

1 Ensino os meus alunos a pensar de forma criativa
2 Ensino os meus alunos a propor ideias
3 Ensino os meus alunos a pôr as ideias em ação
4 Ensino os meus alunos a criar um negócio
5 Ensino os meus alunos a avaliar uma ideia de negócio
6 Ensino os meus alunos a ler a interpretar Demonstrações Financeiras
7 Ensino os meus alunos a estimar um orçamento para um novo projeto
8 Ensino os meus alunos a encontrar soluções novas e diferentes
9 Incentivo os meus alunos a continuar a desenvolver atividades apesar dos problemas
10 Incentivo os meus alunos a estabelecer parcerias para alcançar objetivos
11 Incentivo os meus alunos a estabelecer novos contactos com outras pessoas e a trocar informações
12 Incentivo os meus alunos a participar em start-ups

A análise da evidência foi realizada com base em técnicas estatísticas, nomeadamente através 
da utilização de um software de estatística, o SPSS versão 25 (Statistical Package for Social Scien-
ces). Desta forma, recorreu-se a uma análise descritiva e a uma análise fatorial exploratória. 

Por um lado, a análise descritiva permitiu analisar e interpretar os dados numéricos através 
da utilização de instrumentos adequados, como por exemplo tabelas de frequência e indicadores 
numéricos (Reis, 1996). Desta forma, resumiu-se a informação recolhida sobre os dados gerais dos 
professores inquiridos, tal como é sugerido por Huot (2002). Por outro lado, a análise fatorial per-
mitiu analisar as correlações entre um conjunto de variáveis, agrupando-as em fatores (Hair et al., 
2005). Segundo os mesmos autores, essa técnica permite identificar as variáveis mais importantes 
e as menos importantes. 
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4. RESULTADOS

A caracterização geral da amostra indica que 43% dos professores inquiridos exerce funções 
em Instituições Politécnicas e 57% em Universidades Portuguesas. A maioria dos professores 
(64,71%) começou a lecionar a disciplina de empreendedorismo a partir do ano de 2010. 

São vários os cursos que integram no seu currículo académico a disciplina de empreendedoris-
mo. Os professores inquiridos referem que se trata, maioritariamente, de uma disciplina em regime 
obrigatório (64,71%), estando integrada, principalmente, no âmbito do currículo de licenciatura.

A tabela 2 mostra que a disciplina de empreendedorismo é transversal a quase todas as áreas de 
estudo.  Os professores inquiridos referem que os cursos relacionados com as tecnologias (25%), a 
economia, a gestão e a contabilidade (38,3%) são os que mais abordam este tema. 

Tabela 2 - Distribuição da disciplina de empreendedorismo pelas diferentes áreas de estudo.

  Respostas
  N Percentagem

Curso Área de Ciências 1 1,7%
 Área de Saúde 3 5,0%
 Área de Tecnologias 15 25,0%
 Áreas de Agricultura e Recursos Naturais 3 5,0%
 Áreas de Arquitetura, Artes Plásticas e Design 1 1,7%
 Áreas de Ciências da Educação e Formação de Professores 1 1,7%
 Áreas de Direito, Ciências Sociais e Serviços 11 18,3%
 Áreas de Economia, Gestão e Contabilidade 23 38,3%
 Áreas de Humanidades, Secretariado e Tradução 2 3,3%
Total  60 100,0%

Verificou-se, ainda, que existem, pelo menos 77 disciplinas relacionadas com o empreendedo-
rismo (ver tabela 3). 

Tabela 3 – Disciplinas que integram no currículo escolar conteúdos relacionados com o empreendedorismo.

  Respostas
  N Percentagem

Disciplinas Inovação e Empreendedorismo 14 18,2%
 Criação e Gestão de Empresas 2 2,6%
 Empreendedorismo 28 36,4%
 Empreendedorismo e Projeto Empresarial 3 3,9%
 Gestão de Projetos e Empreendedorismo 4 5,2%
 Gestão de Empresas 3 3,9%
 Empreendedorismo e Criação de Empresas 7 9,1%
 Laboratório de Empreendedorismo Tecnológico 1 1,3%
 Outras: 15 19,5%
 O processo empreendedor: inovação na prática; Empreendedo-
 rismo Tecnológico e Processo Empreendedor; Marketing para 
 as tecnologias; Marketing Internacional; Oportunidades de 
 Negócio; Inovação e Empreendedorismo em saúde; Projeto; 
 Marketing Empreendedor e criatividade; Estratégia empresarial; 
 Marketing Empreendedor; Análise de Projetos; Contabilidade 
 Financeira; Projeto de empreendedorismo territorial; Inovação 
 Tecnológica e Empreendedorismo; Gestão da Inovação e Empre-
 endedorismo.
Total  77 100,0%
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De forma a responder à primeira questão de investigação (Q1: Quais são as competências em-

preendedoras que os professores das IES procuram fomentar nos seus alunos), em primeiro lugar, 
verificou-se se o modelo de análise fatorial e o tamanho da amostra (n=51) eram adequados para 
a resposta que se pretendia obter. Assim sendo, recorreu-se ao teste da esfericidade de Bartlett e ao 
teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). A tabela 4 mostra que o valor do KMO é de 0,78 ≈ 0,8 o que 
significa que o tamanho da amostra, segundo Kaiser (1974) é considerado meritória. Este indica-
dor, segundo o mesmo autor, varia entre 0,50 (amostra inaceitável) e 0,90 (amostra maravilhosa).  

No que diz respeito ao valor do teste de esfericidade de Bartlett, este apresenta um p-value < 
0,001, pelo que se considera o modelo de análise fatorial adequado ao estudo. Este resultado surge 
porque o tamanho da amostra é relevante (Tabachnick & Fidell, 1996). 

Tabela 4 – Indicadores de adequação da amostra e das variáveis.

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,78

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 320,68
 Gl 66
 Sig. ,000

Uma vez que o modelo de análise fatorial se mostrou adequado para o tratamento de dados, 
continuou-se com a análise estatística. O passo seguinte consistiu em analisar os coeficientes de cor-
relação de Pearson entre as diferentes variáveis (ver tabela 5). Por um lado, os resultados mostraram 
que existe uma forte correlação entre as variáveis 6 (“Ensino os meus alunos a ler e a interpretar 
Demonstrações Financeiras”) e 7 (“Ensino os meus alunos a estimar um orçamento para um novo 
projeto”), não se correlacionando estas com todas as outras variáveis em estudo, apesar de verificar-se 
uma correlação pouco significativa com a variável 5. Estas variáveis estão relacionadas com compe-
tências empreendedoras ligadas à literacia financeira. Por outro lado, os resultados mostraram que 
existe uma correlação moderada entre as variáveis 1 (“ensino os meus alunos a pensar de forma criati-
va”), 2 (“ensino os meus alunos a propor ideias”), 3 (“ensino os meus alunos a pôr as ideias em ação”), 
8 (“ensino os meus alunos a encontrar soluções novas e diferentes”), 9 (“incentivo os meus alunos a 
continuar a desenvolver ideias apesar dos problemas”), 10 (“incentivo os meus alunos a estabelecer 
parcerias para alcançar objetivos”) e 11 (“incentivo os meus alunos a estabelecer novos contactos 
com outras pessoas e a trocar informações”). Esta situação deve-se ao facto, destas variáveis estarem 
relacionadas com competências empreendedoras ligadas à criatividade e abertura ao exterior. Para 
além disso, as competências 4 (“Ensino os meus alunos a criar um negócio”), 5 (“Ensino os meus 
alunos a avaliar uma ideia de negócio”) e 12 (“Incentivo os meus alunos a participar em start-ups”), 
também apresentam uma correlação moderada, pelo facto de estarem relacionadas com competên-
cias empreendedoras ligadas ao conhecimento técnico e à proatividade. 

Foi calculado o valor da consistência das respostas dadas pelos professores inquiridos através 
do alfa de Cronbach. Assim, este instrumento de análise permitiu estimar o grau de confiança das 
respostas obtidas no inquérito. Marôco e Garcia-Marques (2006), referem que quanto maior for 
o valor deste indicador maior é a consistência das respostas. Não existe um valor definido para o 
coeficiente alfa de Cronbach ser considerado aceitável. No entanto, Nunnally (1978) considera 
que um valor de 0,70, pode ser considerado aceitável. Neste estudo, o valor de alfa de Cronbach 
foi de 0,80, pelo que se considerou plausível. 

Cattell (1966) sugere que seja encontrado o ponto que divide os fatores importantes dos 
menos importantes, através do gráfico scree-plot. Dito por outras palavras, a partir de um certo 
número de fatores, nada se acrescenta ao que o investigador já conhece sobre o fenómeno em es-
tudo. Na maioria dos casos, o gráfico apresenta uma inclinação negativa, sendo que os autovalores 
maiores que 1 são considerados os mais importantes para o estudo (Horn, 1965). 
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Tabela 5 – correlação de Pearson entre as competências empreendedoras

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ensino os meus  1 0,63** 0,52** 0,28* 0,01 -0,11 0,19 0,69** 0,50** 0,43** 0,51** 0,32*
 alunos a pensar 
 de forma criativa

2 Ensino os meus  0,63** 1 0,53** 0,28* 0,08 - 0,16 -0,04 0,63** 0,45** 0,38** 0,41** 0,25
 alunos a propor 
 ideias

3 Ensino os meus  0,52** 0,53** 1 0,35* 0,14 -0,26 0,06 0,64** 0,53** 0,30* 0,42** 0,31*
 alunos a pôr as 
 ideias em ação

4 Ensino os meus  0,28* 0,28* 0,35* 1 0,57** 0,07 0,23 0,35* 0,41** 0,16 0,14 0,46**
 alunos a criar 
 um negócio

5 Ensino os meus  0,01 0,08 0,14 0,57** 1 0,34* 0,36** 0,11 0,18 0,23 0,05 0,52**
 alunos a avaliar 
 uma ideia de 
 negócio

6 Ensino os meus  - 0,11 - 0,16 -0,26 0,07 0,34* 1 0,69** - 0,15 - 0,10 0,07 - 0,15 0,13
 alunos a ler e a 
 interpretar 
 Demonstrações 
 Financeiras

7 Ensino os meus  0,19 -0,04 0,06 0,23 0,36** 0,69** 1 0,01 - 0,01 0,09 - 0,10 0,27
 alunos a estimar 
 um orçamento 
 para um novo 
 projeto

8 Ensino os meus  0,69** 0,63** 0,64** 0,35* 0,11 - 0,15 0,01 1 0,64** 0,51** 0,61** 0,50**
 alunos a encontrar 
 soluções novas 
 e diferentes

9 Incentivo os meus 0,50** 0,45** 0,53** 0,41** 0,18 - 0,10 - 0,01 0,64** 1 0,54** 0,71** 0,43**
 alunos a continuar 
 a desenvolver ideias 
 apesar dos problemas

10 Incentivos os meus  0,43** 0,38** 0,30* 0,16 0,23 0,07 0,09 0,51** 0,54** 1 0,75** 0,45**
 alunos a estabelecer 
 parcerias para 
 alcançar objetivos

11 Incentivo os meus  0,51** 0,41** 0,42** 0,14 0,05 - 0,15 - 0,10 0,61** 0,71** 0,75** 1 0,52**
 alunos a estabelecer 
 novos contactos com
  outras pessoas e a 
 trocar informações

12 Incentivo os meus  0,32* 0,25 0,31* 0,46** 0,52** 0,13 0,27 0,50** 0,43** 0,45** 0,52** 1
 alunos a participar 
 em start-ups

**A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
*A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).
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De acordo com o gráfico 1, pode-se afirmar que o número ótimo de fatores a reter é de 3, pois 

situam-se acima de 1.

Gráfico 1 – Scree-Plot – Representação dos autovalores a reter 

O passo seguinte é determinar a matriz dos pesos fatoriais rotacionada segundo o critério Va-
rimax de modo a contruir e a interpretar os fatores. Diversos autores investigaram sobre os scores 
que uma variável deve conter, para ser considerada representativa de um fator. 

Contudo, optou-se por se considerar as variáveis superiores a 0,40, tal como sugere Mohr et al. 
(1998). Assim sendo, as variáveis estão realçadas a negrito na tabela 6.

Tabela 6 – matriz dos pesos fatoriais rotacionada segundo o critério Varimax

 Componente
 1 2 3

Ensino os meus alunos a pensar de forma criativa ,86 -,04 ,17
Ensino os meus alunos a propor ideias ,80 ,02 ,01
Ensino os meus alunos a pôr as ideias em ação ,75 ,18 -,06
Ensino os meus alunos a criar um negócio ,25 ,73 ,14
Ensino os meus alunos a avaliar uma ideia de negócio -,04 ,85 ,29
Ensino os meus alunos a ler e a interpretar Demonstrações Financeiras -,18 ,18 ,84
Ensino os meus alunos a estimar um orçamento para um novo projeto ,07 ,19 ,91
Ensino os meus alunos a encontrar soluções novas e diferentes ,86 ,22 -,07
Incentivo os meus alunos a continuar a desenvolver ideias apesar 
dos problemas ,69 ,40 -,22
Incentivos os meus alunos a estabelecer parcerias para alcançar objetivos ,60 ,35 -,06
Incentivo os meus alunos a estabelecer novos contactos com outras pessoas 
e a trocar informações ,73 ,31 -,35
Incentivo os meus alunos a participar em start-ups ,35 ,75 ,06
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Podemos considerar os seguintes fatores:

• O fator 1 é constituído por sete variáveis: “ensino os meus alunos a pensar de forma 
criativa”, “ensino os meus alunos a propor ideias”, “ensino os meus alunos a pôr as ideias 
em ação”, “ensino os meus alunos a encontrar soluções novas e diferentes”, “incentivo 
os meus alunos a continuar a desenvolver ideias apesar dos problemas”, “incentivo os 
meus alunos a estabelecer parcerias para alcançar objetivos” e “incentivo os meus alu-
nos a estabelecer novos contactos com outras pessoas e a trocar informações”. Estas 
variáveis estão relacionadas com as competências empreendedoras de criatividade, 
persistência e relações externas, pelo que o fator pode ser designado de Criatividade e 
abertura ao exterior.

• O fator 2 é constituído por três variáveis: “ensino os meus alunos a criar um negócio”, 
“ensino os meus alunos a avaliar uma ideia de negócio” e “incentivo os meus alunos a 
participar em start-ups”. Estas variáveis estão relacionadas com as competências em-
preendedoras ligadas à criação de negócios e à participação em start-ups, pelo que este 
fator poderá ser designado de Conhecimento técnico e proatividade.

• O fator 3 é constituído por duas variáveis: “ensino os meus alunos a ler e a interpretar 
Demonstrações Financeiras” e “ensino os meus alunos a estimar um orçamento para 
um novo projeto”. Estas variáveis estão relacionadas com competências empreendedo-
ras ligadas à literacia financeira. Este fator poderá ser designado de Literacia financeira.

De modo a determinar o grau de consistência de cada um dos fatores, calculou-se, novamente, 
o valor de alfa de Cronbach (ver tabela 7). Assim sendo, o grau de consistência das respostas dadas 
pelos professores inquiridos é considerado aceitável, pois situa-se acima dos 0,70.  No entanto, é 
maior no fator 1 (0,90) e menor no fator 3 (0,82). 

Tabela 7 – Alfa de Cronbach dos fatores

Fator 1 Fator 2 Fator 3

0,90 0,75 0,82

Para finalizar, a tabela 8 mostra a média e o desvio padrão das variáveis. Por um lado, verificou-
-se que existe um maior nível de discordância nas variáveis “Ensino os meus alunos a ler e inter-
pretar Demonstrações Financeiras” e “Ensino os meus alunos a estimar um orçamento para um 
novo projeto”, o que significa que nem todos os professores inquiridos desenvolvem competências 
empreendedoras ligadas à literacia financeira. Este resultado é confirmado pelo valor das médias, 
4,27 e 4,76, respetivamente. Em ambos os casos, a margem de erro é bastante elevada. Por outro 
lado, verificou-se que existe uma maior concordância na variável “Ensino os meus alunos a propor 
ideias”, o que significa que a maioria dos professores inquiridos desenvolvem esta competência 
empreendedora nos alunos. Este resultado é confirmado pelo valor da média, 6,41 em 7 e com 
uma margem de erro mínima, 0,75. 

As restantes variáveis apresentam valores de concordância elevados, o que significa que a maio-
ria dos professores inquiridos desenvolve essas competências empreendedoras nos alunos. 
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Tabela 8 – Médias e desvios-padrão das variáveis em estudo.

Competências empreendedoras Média DP

1 Ensino os meus alunos a pensar de forma criativa 5,88 1,00
2 Ensino os meus alunos a propor ideias 6,41 0,75
3 Ensino os meus alunos a pôr as ideias em ação 5,84 1,01
4 Ensino os meus alunos a criar um negócio 5,94 1,05
5 Ensino os meus alunos a avaliar uma ideia de negócio 6,16 1,16
6 Ensino os meus alunos a ler a interpretar Demonstrações Financeiras 4,27 1,99
7 Ensino os meus alunos a estimar um orçamento para um novo projeto 4,76 1,79
8 Ensino os meus alunos a encontrar soluções novas e diferentes 6,02 1,03
9 Incentivo os meus alunos a continuar a desenvolver atividades apesar 
 dos problemas 6,00 0,94
10 Incentivo os meus alunos a estabelecer parcerias para alcançar objetivos 5,84 1,08
11 Incentivo os meus alunos a estabelecer novos contactos com outras pessoas 
 e a trocar informações 6,08 1,11
12 Incentivo os meus alunos a participar em start-ups 5,35 1,47

Em relação à segunda questão de investigação (Q2: De que forma os professores das IES fo-
mentam competências empreendedoras nos seus alunos), verificou-se que os professores inquiri-
dos recorrem a mais do que uma estratégia pedagógica para fomentar competências empreende-
doras nos alunos. A partir do gráfico 2 constatou-se que 41 dos professores inquiridos recorrem 
ao plano de negócios, 38 a aulas expositivas, 36 a palestras empreendedoras, 34 a estudos de caso, 
29 a vídeos didáticos, 12 a start-ups e 8 que apresentam outros tipos de estratégias, como por 
exemplo: exercícios interativos (n=1), trabalhos de projeto (n=2), método lean lauchpad (n=1), 
brainstorming (n=1), jogos didáticos (n=2) e participação em concursos de ideias (n=1).

Gráfico 2 – Estratégias pedagógicas que os professores inquiridos recorrem para desenvolver competências 
empreendedoras nos alunos.

De forma, a fomentar competências empreendedoras nos alunos 80,8% dos professores inqui-
ridos afirmam que existe uma incubadora na IES onde lecionam e que as estratégias pedagógicas a 
que recorrem têm influenciado positivamente os alunos ao empreendedorismo (98%).
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No que diz respeito à última questão de investigação (Q3: Será que a educação para o em-

preendedorismo influenciou positivamente os alunos a criarem o seu próprio negócio?), os re-
sultados não são conclusivos, pois cerca de metade dos professores inquiridos não conseguem 
mensurar com exatidão o número de alunos que efetivamente criou o seu próprio negócio (n=24) 
e que participaram em start-ups (n=17) (ver gráfico 3). 

Gráfico 3 – A influência da educação para o empreendedorismo na criação de negócios

5. CONCLUSÃO

A formação em empreendedorismo facilita a aquisição de competências, revelando-se um 
instrumento essencial, que permitirá aos indivíduos enfrentarem os desafios colocados pela so-
ciedade atual, tornando-os mais competitivos, criativos e geradores de riqueza. Os resultados des-
te estudo mostraram que as competências empreendedoras que os professores inquiridos mais 
valorizaram, foram a criatividade, a persistência e as relações externas. Contudo, apesar de não 
serem tão importantes como as competências anteriores, a criação de negócios e a participação 
em start-ups também foram valorizadas por estes professores. As competências empreendedoras 
menos valorizadas foram as da literacia financeira, nomeadamente a leitura e a interpretação de 
Demonstrações Financeiras. 

São várias as estratégias pedagógicas que os professores inquiridos recorreram para fomentar 
competências empreendedoras nos alunos. Para além disso, verificou-se que procuram diversificar, 
ao utilizar múltiplas estratégias. Assim sendo, constatou-se que o plano de negócios foi a estratégia 
pedagógica mais utilizada pelos professores inquiridos para fomentar o empreendedorismo nos 
alunos e a menos utilizada as start-ups. A partir das respostas dadas pelos professores inquiridos, 
não se encontraram diferenças significativas entre o número de professores que recorreram a aulas 
expositivas, a palestras com empreendedores e a estudos de caso, o que significa que a maioria dos 
professores recorre à mesma estratégia pedagógica para fomentar competências empreendedoras 
nos alunos.  

A maioria dos professores (98%) inquiridos afirmaram que a educação para o empreendedo-
rismo influenciou os alunos a criarem o seu próprio negócio. Contudo, são poucos os professores 
que conhecem o número de alunos que criaram efetivamente o seu próprio negócio. Aqui surge 
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uma oportunidade para uma futura linha de investigação, ao estudar quais as razões de não existir 
mecanismos por parte da IES no acompanhamento dos alunos que concluíram o ciclo de estudos. 

Existem outras sugestões para futuras investigações, nomeadamente qual o motivo dos pro-
fessores recorrerem, essencialmente, a aulas expositivas para fomentar o empreendedorismo. 
Atualmente, é bastante importante criar dinâmicas para que os alunos se sintam motivados para 
o processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, esperam-se inovações ao nível das estratégias 
pedagógicas utilizadas nas IES. É importante identificar a melhor estratégia pedagógica que estas 
Instituições devem recorrer para fomentar o empreendedorismo nos alunos.

Esperam-se contribuições teóricas para a literatura, relacionada com o papel da educação para 
o empreendedorismo no desenvolvimento de competências empreendedoras. Espera-se, também, 
que este estudo sirva de reflexão para os professores das IES.
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THE IMPACT OF RELATIONAL VARIABLES 
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SERVICE IN PORTUGAL

Sónia Isabel Duarte Vieira1

Resumo

Atualmente assiste-se a um ritmo acelerado de mudanças económicas, científicas, com-
portamentais e a um aumento árduo da concorrência, o que faz com que muitas instituições 
necessitem constantemente de desenvolver fórmulas que criem valor para os seus clientes.

Em Portugal, o setor da saúde, é muito importante para a economia, não só pela sua es-
pecificidade como também pela sua dimensão, por isso, é crucial que exista uma boa gestão 
dos recursos que leve à eficiência na sua utilização e à criação de valor e de mais saúde para 
os portugueses. As mudanças ao nível organizacional e humano que surgiram no Serviço 
Nacional de Saúde, levaram ao aparecimento de um novo tipo de cliente, que está dispos-
to a mudar de prestador, para conseguir que os serviços de saúde lhe sejam prestados da 
forma que deseja. Como fruto desta mudança nas atitudes dos clientes, o setor da saúde 
tornou-se mais encantador para o setor privado, aparecendo os serviços com fins lucrativos, 
aumentando a oferta dos cuidados de saúde e proporcionando uma maior oportunidade de 
escolha para os clientes. 

Neste contexto, as atividades de marketing, que eram pouco reconhecidas e praticadas 
no setor da saúde, tornam-se instrumentos essenciais num mercado fortemente competiti-
vo, com a preocupação de atingir os objetivos de sobrevivência, crescimento e rentabilidade 
do setor. Surge, assim, uma preocupação em criar relacionamentos de longo prazo com os 
clientes, numa perspetiva individual e única. Reconhece-se cada vez mais, que os relaciona-
mentos entre os clientes e as instituições são cruciais no atual ambiente competitivo, e os 
serviços de saúde começam a ficar preocupados com os aspetos que afetam a retenção dos 
seus clientes. 

Perante o exposto, este estudo tem como objetivo, perceber a importância das variáveis 
relacionais, comunicação, confiança e cooperação na retenção dos clientes no setor público 
da saúde numa região interior de Portugal.

PALAVRAS CHAVE: Marketing relacional, Comunicação, Confiança, Cooperação e Fi-
delização.
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Abstrat

Today we are witnessing a rapid pace of economic, scientific, behavioral change and a 
tough increase in competition, which means many institutions constantly need to develop 
formulas that create value for their clients.

In Portugal, the health setor is very important for the economy, not only for its specifi-
city but also for its size, so it is crucial that there is a good resource management that leads 
to it´s efficient use and the creation.of value and more health for the Portuguese.

The organizational and human changes that have emerged in the National Health Ser-
vice have led to the emergence of a new type of client, who is willing to change providers, to 
get health services the way they want.

As a result of this change in customer attitudes, the healthcare setor has become more 
charming to the private setor, appearing services for-profit, that increase the supply of heal-
thcare and provide greater opportunity for clients to choose.

In this context, marketing activities, which were little recognized and practiced in the 
health setor, become essential instruments in a strongly competitive market, with the con-
cern to reach the survival, growth and profitability objetives of the setor.

Thus, a concern arises in creating long-term customer relationships, from an individual 
and unique perspetive.

It is increasingly recognized that relationships between clients and institutions are cru-
cial in today’s competitive environment, and healthcare services are beginning to became 
worry about the aspects that affect their customer retention.

Given the above, this study aims to understand the importance of relational variables: 
communication, trust and cooperation in retaining clients in the public health setor in an 
interior region of Portugal.

KEYWORDS: Relationship marketing, Communication, Trust, Cooperation and Loyal-
ty.

1. INTRODUÇÃO

Em Portugal, os serviços de saúde são observados como complexos, ambíguos e heterogéneos. 
São complexos porque circundam um conhecimento técnico que não está acessível aos clientes; 
ambíguo porque a dimensão biológica dos seres humanos não é facilmente compreendida pelos 
stakeholders; e heterogéneos porque estão repartidos num grande número de especialidades mé-
dicas e tipos de serviços (Eiriz, Barbosa & Figueiredo, 2010).

Com as mutações da sociedade e o desenvolvimento global, o setor da saúde tem sido alvo de 
diversas mudanças, sendo a mais significativa, a que se refere ao comportamento e atitude do ser 
humano, mais especificamente à atitude do mesmo em relação ao prestador do serviço de saúde.

Antigamente, os profissionais da área da saúde presumiam que haveria sempre bons clientes, 
que utilizavam o serviço sem questionar o prestador e pagavam pelo serviço, sem que obtivessem 
qualquer vantagem competitiva no setor, mas os tempos transformaram-se, e atualmente estamos 
perante um novo tipo de cliente, um verdadeiro cliente, que procura um serviço de saúde que 
preencha as suas necessidades, para tal realiza uma procura ativa do mesmo até que lhe seja pres-
tado da forma que deseja. Presencia-se, uma mudança na atitude do cliente, que agora se revela 
mais exigente e informado, procurando maior conforto, custos adicionais mais baixos e menos 
problemas causados com a utilização dos serviços, em suma, estão a procurar o melhor valor.

Em consequência, os hospitais criaram uma abordagem diferente em termos de instalações e 
prestação de cuidados, os colaboradores do departamento técnico e de gestão sentiram necessida-
de de procurar informação adequada e de atualizarem os seus conhecimentos de forma a tomar as 
melhores decisões no sentido da oportunidade e eficácia.
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As instituições de saúde, começaram a sentir necessidade de recorrer a técnicas de marketing, 

como forma de dar resposta ao mercado e ao cliente cada vez mais inteligente, conhecedor e infor-
mado. Sendo o setor, um setor muito peculiar de serviços, as instituições sentiram necessidade em 
criar relacionamentos duradouros com os clientes, proporcionando aos mesmos um serviço indi-
vidualizado, um serviço com um valor acrescido, contínuo e com qualidade de relacionamento, 
surgindo o conceito de marketing de relacional, que tem como foco a atração, desenvolvimento e 
manutenção do relacionamento com o cliente (Kotler, 2011).

Todas as mudanças referidas, levantam algumas dúvidas sobre a prática do marketing rela-
cional nas instituições do setor da saúde. Sentiu-se necessidade de perceber qual é a opinião que 
os clientes têm da relação com a instituição de saúde; se consideram importantes fatores como 
comunicação, confiança e cooperação na relação com a instituição, se estes fatores relacionais são 
importantes para serem fiéis à instituição; perceber se a comunicação e a confiança aumenta a coo-
peração do cliente e se um elevado grau de cooperação leva à retenção de clientes pelas instituições 
de saúde, e por último se são fiéis as mesmas.

Todos estes quesitos levam ao problema central deste estudo – estudar o peso de algumas va-
riáveis relacionais na retenção de clientes no Serviço Nacional de Saúde. Sendo que o seu principal 
objetivo é analisar o impacto que as variáveis relacionais comunicação, confiança e cooperação 
têm na retenção do cliente no serviço público de saúde numa região interior de Portugal.

2. O MARKETING RELACIONAL E O SETOR DA SAÚDE

Desde os anos 90, tem-se presenciado uma verdadeira evolução na área do marketing, em di-
reção a uma perspetiva mais relacional. O marketing relacional tem sido um tema de pesquisa 
académica há mais de três décadas, apesar de ser um conceito antigo, torna-se ainda mais relevante 
atualmente, devido às relações altamente complexas e multifacetadas que existem entre os clientes 
e as instituições (Payne & Frow, 2017).  

Tornou-se necessário desenvolver um novo conceito que assente na relação interpessoal (o 
marketing deve estar orientado para a criação, manutenção e desenvolvimento de relações com 
os clientes), na interatividade das partes envolvidas (as relações entre empresas e clientes para a 
criação e entrega mútua de valor, exigem um estreito processo de comunicação entre as partes), e 
no relacionamento de longo prazo (com o objetivo de criar, manter e desenvolver relações é neces-
sário um extenso espaço temporal).

O princípio deste conceito, está na confirmação de que, é mais rentável manter os clientes 
atuais do que dedicar todos os esforços em atrair novos clientes. O ponto principal do marketing 
relacional, baseia-se particularmente na gestão da relação entre a instituição e os seus clientes, mas 
também com os colaboradores e parceiros estratégicos.

Em virtude da generalização e clareza da informação, as escolhas dos clientes multiplicaram-
-se, logo é necessário que exista um esforço coordenado para obter, manter e desenvolver clientes 
valiosos. É imprescindível as instituições assumirem um papel maior e mais relevante na criação 
de relações de longo prazo bem-sucedidas. Esta evolução no comportamento do cliente originou 
uma evolução no pensamento de marketing, que vai na procura de uma relação mais individua-
lizada e de uma aprendizagem com cada um dos clientes, através da interatividade, de forma a 
obter o conhecimento necessário para conseguir oferecer um serviço personalizado e ajustado às 
necessidades específicas de cada cliente. O marketing relacional surgiu com uma visão holística, 
compreendendo as necessidades e os gostos dos clientes. A filosofia do marketing relacional cresce 
assim de importância, com a convicção que a construção de relações duradouras com os clientes, 
gera resultados positivos ao nível da retenção dos mesmos (Peppers & Rogers, 2017).

De acordo com Kotler (2011), o marketing relacional consegue estabelecer relações mutua-
mente satisfatórias a longo prazo, e para que tal ocorra deverá conhecer-se o cliente, analisar o seu 
comportamento e verificar quais as suas preferências. A construção de relacionamentos sólidos 
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com os clientes, obriga a que todas as estratégias organizacionais devam ser direcionadas para os 
clientes, pois eles são os responsáveis pelo movimento da instituição (Murakami & Anjos, 2017).

Neste sentido, deve existir uma orientação para o público-alvo, através da oferta de serviços 
orientados para as necessidades e exigências presentes e futuras dos clientes atuais e potenciais, 
tornando-se assim essencial para as instituições de saúde, a adoção de perspetivas de gestão estraté-
gica enquadradas nas metodologias e técnicas de marketing relacional, permitindo às instituições 
posicionarem-se de forma diferenciada face ao seu público-alvo, conseguindo níveis elevados de 
competitividade.

O marketing relacional releva-se bastante interessante para instituições de elevada dimensão, 
pois as suas ferramentas levam a que as instituições consigam os seus objetivos de forma mais efi-
ciente, através do relacionamento (Melo, Pereira, Braga & Freire, 2016). 

O marketing relacional é construído sobre a base da confiança, que é indispensável na maioria 
dos serviços, nomeadamente naqueles que são difíceis de avaliar, mesmo após a sua realização, 
como é o caso dos serviços prestados no setor da saúde. Os serviços de saúde possuem certas carac-
terísticas consistentes, como a elevada variabilidade, a complexidade e o envolvimento, levando o 
cliente a desejar manter uma relação de continuidade com o prestador de serviços. Neste cenário, 
os clientes encontram-se peculiarmente frágeis porque têm menos conhecimento que o presta-
dor de saúde sobre o que realmente transpareceu no desempenho do serviço. Quando os clientes 
desenvolvem a confiança com o prestador de serviços baseada nas experiencias anteriores que ti-
veram com o mesmo, permanecem na relação, pois existe uma menor incerteza e vulnerabilidade.

As instituições de saúde precisam de se preocupar em aplicar técnicas de marketing relacional 
para manterem os seus clientes, com ações para aumentar a satisfação e o aumento da qualidade 
dos serviços prestados.

A aplicação de estratégias de marketing relacional visa à instituição focar a sua atenção no 
cliente, em relacionamentos duradouros, mantendo o compromisso com o cliente, e dedicando 
tempo ao cliente (Yang & Chao, 2017).

3. VARIÁVEIS RELACIONAIS NO SETOR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

O setor de serviços de saúde apresenta características de um mercado Business to Consumer, 
onde o objetivo primordial é atender as necessidades e desejos do cliente, focando parte de toda a 
sua estratégia no relacionamento e posteriormente na comercialização do serviço, sendo conside-
rado o tipo de relações semelhante às relações interpessoais.

No mercado dos serviços de saúde, as opções de escolha são bastantes e estão disponíveis a um 
custo mínimo, logo, o cliente considera que pode obter a mesma satisfação através de outra alter-
nativa, o que torna o consumidor volátil e com facilidade de mudança de fornecedores, devido ao 
elevado número de alternativas e ao baixo compromisso na relação.

Face ao exposto, e tendo presente o peso que as variáveis relacionais possuem na determinação 
do nível e da importância do relacionamento entre as duas partes, considerou-se três variáveis 
relacionais: confiança, comunicação e cooperação, como importantes na retenção de clientes no 
setor da saúde.

3.1. Comunicação

Vários estudos mencionam que a troca de informações entre clientes e empresas é um elemen-
to importante para o marketing relacional. É importante frisar que a comunicação inclui precisão, 
pontualidade, adequação e credibilidade na troca de informação. 

O marketing relacional orienta-se para a criação, manutenção e desenvolvimento de relações, e 
para a criação e entrega de valor mútuo, exigindo um estreito e intenso processo de comunicação, 
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ou seja, comunicar-se com os clientes compreende tanto ouvir quanto falar. É através do diálogo 
que as relações são construídas e os serviços são concebidos, adaptados e aceites. 

Um dos objetivos primordiais do marketing relacional é iniciar e desenvolver relacionamentos 
com os clientes, de forma a retê-los, tornando-os lucrativos. Não há como estabelecer nenhum 
tipo de relacionamento se as partes não comunicarem.

A comunicação é o processo através do qual se transmite informação, se fomenta uma tomada 
de decisão participada, coordena atividades, exerce poder e estimula a existência de compromisso 
entre as instituições participantes num acordo de cooperação (Mohr & Nevin, 1990).

Podemos concluir que a comunicação é considerada um fator significativo no desenvolvimen-
to da confiança nas relações comprador-vendedor. Uma comunicação eficiente melhora a satis-
fação, o nível de comprometimento e o desempenho entre o cliente e a instituição (Abdallah, 
Ghaith, Hanadi, & Amer, 2015).

3.2. Confiança

A confiança define-se como um processo em que uma parte confia na integridade do parceiro 
no processo de troca. O Marketing relacional procura construir relações de longo prazo, sendo a 
confiança uma das variáveis chaves para o desenvolvimento de relações de sucesso (Morgan & Hunt, 
1994). Outra definição de confiança é dada pelas expectativas do cliente de que a organização é con-
fiável, e pode cumprir com o que foi prometido (Sirdeshmukh, Singh & Sabol, 2002). Para Pinheiro 
(2008), a confiança existe quando uma parte acredita na honestidade do parceiro de troca.

Define-se confiança como um processo no qual o cliente confia que a instituição irá entregar o 
serviço de acordo com as suas expectativas, sem recear que algo de errado aconteça, a confiança é 
construída com o tempo e com elevada satisfação em experiências de compra anteriores.

Os pensamentos anteriores, mostram que confiança é uma das mais importantes propriedades 
na construção de um relacionamento. 

Um aspeto importante na fidelização de clientes é a confiança, logo, a fidelização e a gestão de 
relações deve atender a aspetos de confiança (Melo et al., 2016).

A comunicação é um instrumento fundamental, para incrementar a confiança entre a insti-
tuição e o cliente, e, nesse seguimento, é considerado um antecedente da mesma. Em períodos 
subsequentes, a acumulação da confiança, leva a uma melhor comunicação.

  Podemos concluir que a confiança leva a um maior envolvimento entre as partes e a uma 
maior manutenção da relação (Marques, 2012). 

3.3. Cooperação

Segundo Anderson e Narus (1990), a cooperação pode ser definida como uma coordenada 
semelhante ou complementar. Os autores sublinham que existe um forte relacionamento entre a 
satisfação e a cooperação dos clientes.

A cooperação é considerada um conceito chave na literatura de marketing relacional, porque 
exibe o desejo de ambos os parceiros realizarem um trabalho em conjunto (Morgan & Hunt, 1994).

A colaboração mútua, o esforço conjunto e o espírito de equipa são considerados fatores im-
portantes no conceito de cooperação. Além disso, a presença de um ambiente de apoio e coo-
peração entre os clientes e as instituições mostraram que existe uma influência construtiva na 
satisfação do cliente, diminuindo os sentimentos pouco entusiasmados e destacando resultados 
encorajadores (Abdallah, et al., 2015).

Muitos investigadores consideram a cooperação como uma parte central nas trocas relacio-
nais, onde usam essa variável para avaliar a qualidade de relacionamento de uma instituição (Leo-
nidou,  Palihawadana & Theodosiou, 2006; Palmatier, Dant & Grewal, 2007)
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A cooperação implica uma relação contínua, e não acontecimentos isolados. Powers & Rea-

gan (2007) defende que a cooperação permite a realização de objetivos comuns, objetivos esses 
que são modificados ao longo do tempo, permitindo uma relação contínua de longo prazo, onde 
ambas as partes trabalham para alcançar a melhor solução para os problemas comuns e assim 
produzem melhores resultados.

O quadro n. º1, apresenta uma síntese das variáveis de marketing relacional detalhadas neste ponto.

Quadro 1- Síntese das variáveis de Marketing de Relacional

Variável Característica Autores

Comunicação Partilha formal e informal de informações  Anderson e Narus(1990).
 significativas e oportunas entre duas partes. Mohr e Nevin (1990).
 O desempenho da comunicação pode ser  Anderson e Weitz (1992).
 avaliado pela sua qualidade, pelo alcance da  Mohr e Spekman (1994).
 troca de informações e pela participação no  Duncan e Moriarty (1998).
 planeamento e na fixação de objetivos. Vatanasombut et al. (2008).
 Considerada como meio para acalmar 
 conflitos, aumentar a confiança e melhorar 
 a coordenação. 

Confiança Crença, atitude ou expectativa de uma das  Dwyer, Schurr e Oh (1987).
 partes de que o comportamento do parceiro  Anderson e Narus (1990).
 ou os seus resultados o beneficiarão. Moorman, Zaltman e Deshpandé (1992).
 Segurança na confiabilidade e na integridade  Morgan e Hunt (1994).
 da outra parte. Mohr e Spekman(1994).
 Redução do risco de comportamentos  Doney e Cannon (1997).
 oportunistas nos relacionamentos de longo  Orth & Green (2009).
 prazo. 

Cooperação Atividades coordenadas similares ou  Anderson e Narus (1990).
 complementares desempenhadas por  Metcalf et al. (1992).
 empresas nos relacionamentos inter- Ring e Van de Vem (1994).
 dependentes para atingirem resultados  Gummesson (1999).
 benéficos para as duas partes. Lages et al. (2008).

Fonte: Elaboração própria.

4. FIDELIZAÇÃO

O conceito de fidelização aparece no presente estudo como uma variável que ajuda as institui-
ções a definir a retenção dos clientes. Tem sofrido evoluções ao longo dos anos e tem existido uma 
preocupação em se encontrar uma definição generalista para o mesmo.

É importante frisar que a fidelização nasce do marketing relacional. Para o desenvolvimento 
do marketing relacional, Berry (1995) estabeleceu elementos estratégicos, entre os quais destaca-
-se a individualização da relação com o cliente orientada para a sua fidelização, o que irá permitir 
que ambos obtenham os resultados esperados da relação.

Segundo, os autores Silva & Saraiva (2012) a fidelidade do cliente é definida como sendo uma 
predisposição para comprar novamente um serviço oferecido por uma instituição, mostrando que 
não basta tornar um cliente satisfeito é necessário que além de satisfeito, o cliente sinta o desejo 
de voltar para adquirir o serviço. Para se conseguir a fidelidade é necessário conhecer o cliente, 
reconhecendo as suas características e identificando as suas necessidades e desejos. É com esta 
informação que podemos gerar proximidade com o cliente, conquistando assim, a sua confiança 
e consequente, fidelização.
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A fidelização do cliente representa uma base importante no desenvolvimento de uma vanta-

gem competitiva sustentável, que pode ser realizada através dos esforços de marketing. No atual 
panorama de aumento da concorrência a nível global e com a rápida entrada de serviços inovado-
res, por um lado, e condição de maturidade em certos mercados de serviços, por outro, a tarefa de 
gestão de fidelização surgiu como um desafio central de gestão (Dick & Basu, 1994). 

Atualmente, a fidelização é considerada um fator decisivo para a sobrevivência das empresas, 
pois para que existam lucros a médio e longo prazo é necessária a retenção de clientes. Para Kotler 
(2011), a fidelização mede a intenção que o cliente tem em voltar a adquirir o serviço de uma 
determinada instituição. 

Hoje em dia as pessoas desejam estabelecer uma relação comercial com instituições que ofereçam 
serviços agregados antes, durante e após a venda. Procuram um relacionamento de longo prazo, onde as 
necessidades individuais possam ser atendidas não somente na situação coeva, mas também no futuro. 

Nas instituições de saúde, a prestação de serviços, tem um impacto direto na satisfação e re-
tenção dos seus clientes, sendo esperados altos níveis de satisfação e fidelização dos mesmos. Neste 
sentido, as instituições devem preocupar-se em preservar relações positivas com os clientes e con-
vencê-los de que a instituição preocupa-se com o seu bem-estar (Esteves, 2011). As instituições 
de saúde devem dar valor ao tipo de abordagem e comunicação que os colaboradores têm com os 
clientes, de modo a aumentar a qualidade do serviço e proporcionar a fidelidade do cliente.

Lukosius, Aguirre & Joonas (2010) referem que se os clientes estiverem satisfeitos com os 
serviços oferecidos pelas instituições de saúde, irão recomendá-la a outras pessoas, pois preferem 
os cuidados de saúde prestados por uma instituição que conhecem, de modo a reduzir os riscos e 
a percecionar uma sensação de confiança.

A empatia e a segurança, que representa a comunicação interpessoal têm uma forte influência 
sobre a vontade do cliente em voltar à instituição de saúde, demonstrando que a componente 
interpessoal associada à qualidade do serviço não deve ser esquecida na procura da melhoria da 
qualidade (Anbori, Ghani, Yadav, Daher & Su, 2010). Uma melhor qualidade do serviço leva a 
uma melhor satisfação do cliente e, eventualmente há criação de clientes fiéis, dispostos a voltar 
ou a recomendar a instituição a outros clientes, ou seja, efetivamente a satisfação do cliente é a 
maneira eficaz para alcançar a sua fidelidade. 

Podemos concluir que é muito importante a componente interpessoal da qualidade do serviço 
na fidelização do cliente ao serviço de saúde. Neste sentido, a gestão das instituições de saúde deve 
preocupar-se em saber quais os aspetos mais importantes para os clientes na qualidade do serviço, 
possuindo mecanismos para os priorizar e assegurar que estes estão no lugar, auxiliando a satisfa-
ção do cliente e a vontade de voltar a usar o serviço de saúde.

5. LEALDADE

Um outro conceito relevante é o de lealdade. Segundo o autor Ornelas (2013) o conceito de 
lealdade vem muitas vezes associado ao conceito de fidelidade, contudo são noções diferentes, 
embora em estreita relação.

Oliver (1999) afirma que a lealdade tem sido, e continua a ser, como a frequência de compra 
ou volume de compras. A lealdade do cliente é a intenção de um indivíduo recomprar produtos e 
serviços fornecidos por uma instituição (Pi & Huang, 2011).

A lealdade pode ser definida pelo relacionamento de longo prazo entre o cliente e a institui-
ção, onde há por parte dos clientes a satisfação, o comprometimento e a recompra dos produtos 
ou serviços e posteriormente a indicação para novos clientes. Perante as definições do conceito, 
podemos frisar que a lealdade resulta na compra consistente, ou seja, em clientes dispostos a gastar 
mais dinheiro na instituição, aumentando a receita, a atração e a consequente retenção de clientes 
à mesma (Hannan, Suharjo, Kirbr, & Nur, 2017).

A lealdade do cliente torna-se um problema para as instituições, uma vez que o cliente só é leal 
se o serviço desempenhado satisfazer os seus desejos e necessidades (Teng, 2018).
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No setor da saúde, para se analisar a lealdade entre o cliente e o prestador de serviço, requer 

que se examine os antecedentes da lealdade do cliente que, de acordo com a revisão da literatura, 
são a comunicação, a confiança, o compromisso e a satisfação (Hasan, 2019).

A lealdade pode ser concebida e mantida através de clientes satisfeitos que confiem no pres-
tador do serviço. Sendo este o caminho para a criação de clientes que confiam, clientes compro-
metidos à medida que se tornam leais a longo prazo. Clientes leais ajudam o prestador de serviço 
a formar melhores diagnósticos, a reduzir a deserção de outros clientes, a desenvolver carteiras de 
clientes mais eficientes e a reduzir custos de aquisição de novos clientes.

6. PROPOSTA DE MODELO

Neste estudo pretende-se aprofundar, como é que determinadas variáveis relacionais agem no 
desenvolvimento de relações duradouras, entre clientes e prestadores de serviços de saúde, isto é, 
analisa-se a importância que têm diferentes elementos na sua influência sobre a retenção de clien-
tes, resultante das relações entre os clientes e os profissionais de saúde.

No que se refere ao modelo proposto, é importante ressaltar que o mesmo pretende estudar 
a influência direta das variáveis relacionais comunicação, confiança e cooperação na retenção de 
clientes no setor público da saúde.

Deste modo, os objetivos que foram propostos para o presente estudos são os seguintes:

Objetivo principal: analisar o impacto que as variáveis relacionais, comunicação, confian-
ça e cooperação têm na retenção do cliente no serviço nacional de saúde, numa região 
interior.

Objetivo parcial 1: perceber como é que se desenvolve o processo de interação no serviço 
nacional de saúde.

Objetivo parcial 2: compreender a importância que algumas variáveis relacionais exercem, 
de forma direta, sobre a retenção dos clientes.

Objetivo parcial 3: analisar como é que a comunicação e a confiança entre o profissional 
de saúde e o cliente afeta a existência de relações duradouras.

Objetivo parcial 4: perceber como é que a cooperação afeta a retenção do cliente. 

O modelo proposto nasce da intenção de explicar a importância de variáveis relacionais, mais 
especificamente, a comunicação, a confiança e a cooperação, na fidelização, entre os clientes e os 
profissionais de saúde (figura 1).

Figura 1 – Proposta de um modelo de êxito para a retenção de clientes ao setor da saúde, na ótica do marke-
ting relacional.
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 O modelo conceptual aqui apresentado divide-se em duas partes, cada uma concebida para 

dar resposta às questões da investigação. A primeira parte deste modelo propõe precisamente que 
se investigue a influência que as variáveis comunicação e confiança exercem na cooperação do 
cliente com o serviço público de saúde. Posteriormente, pretende-se analisar a influência que a 
cooperação exerce na fidelização do cliente ao serviço público de saúde.

Neste modelo, a cooperação é estudada como uma variável consequente do marketing de re-
lacionamento, isto é, uma forma de medir os benefícios originados por este tipo de marketing 
cada vez mais emergente e utilizado. A cooperação também é observada como uma forma da or-
ganização obter melhores resultados. Quanto maior for a cooperação mútua incrementada pela 
instituição, melhores resultados conseguirão obter todos os intervenientes.

O modelo proposto neste estudo será aplicado ao serviço nacional de saúde em Portugal, na 
região do Baixo Alentejo. Será um estudo onde se pretende conhecer um pouco melhor a influên-
cia de cada variável relacional no grau de fidelização com a instituição de saúde.

6.1. Hipóteses do modelo

Considera-se importante examinar, a consequência que as variáveis relacionais exercem na 
fidelização dos clientes à instituição de saúde, uma vez que existe um nível de dependência elevado 
entre o cliente e o profissional de saúde. Deseja-se estudar a influência que as variáveis comunica-
ção e confiança através da cooperação exercem na fidelização de clientes.

O modelo proposto tem como variáveis de partida a comunicação, e a confiança. Como va-
riável mediadora temos a cooperação. A fidelização é explorada como um variável consequente 
do marketing relacional, isto é, uma forma de medir os benefícios originados por este tipo de 
marketing, que se encontra cada vez mais presente e emergente na vida das instituições de saúde.

O quadro 2, faz a apresentação e explicação de cada uma das hipóteses elaboradas no ponto 
anterior, ou seja, apresenta de forma sintetizada todas as hipóteses de trabalho a estudar.

Quadro 2 - Resumo das hipóteses

H1 Quanto maior for o fluxo de informação entre o prestador de serviço e o cliente, maior será a coope-
ração alcançada pelas partes.

H2 Quanto maior for a confiança entre o prestador de serviço e o cliente, maior será a cooperação entre 
ambos.

H3 Quanto maior for a cooperação entre prestador de serviço e o cliente, maior será a fidelização com o 
prestador do serviço de saúde.

Fonte: Elaboração própria.

7.METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

Como forma de recolher a informação necessária a estudar elaborou-se um questionário que 
avalia de forma independente as diferentes características da relação entre as duas partes, mediante 
escalas de medida. Com o objetivo de recolher os dados necessários à avaliação do modelo de rela-
cionamentos e às hipóteses da pesquisa, o questionário contém questões que se configuram como 
indicadores das variáveis latentes “Comunicação”, “Confiança”, “Cooperação”, e “Fidelidade”, além 
de questões para identificação do perfil sociodemográfico dos entrevistados. O questionário é 
composto exclusivamente por questões fechadas e de resposta obrigatória.

Tendo em conta a pergunta de partida desta investigação, a população-alvo serão todas as 
pessoas que podem utilizar os serviços de saúde, mais especificamente os serviços de consulta ex-
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terna na instituição pública (ULSBA), na região do Baixo Alentejo, em Portugal e são passíveis de 
responder às questões colocadas. Neste contexto, a população consiste em 15234 indivíduos, re-
sidentes na cidade de Beja, com idades entre os 20 anos e os 65 anos. A faixa etária foi selecionada 
com base na maior idade dos indivíduos, uma vez que após atingirem 18 anos, acabam por ter uma 
maior autonomia, contudo, devido aos dados recolhidos dos Censos de 2011 (INE, 2013) só foi 
possível estudar a população com mais de 20 anos, sendo a idade de 65 anos a faixa etária limite a 
estudar. Perante o exposto, a amostra estatística é estratificada e representativa, sendo a percenta-
gem dos extratos, igual á percentagem do universo. Foi utilizado o cálculo amostral (Santos, 2013) 
para se obter o tamanho da amostra, onde concluímos que a amostra a estudar é de 375 indivíduos 
(quadro nº 3). Após encontrada a população a inquirir, procedemos à seleção da amostra, utilizan-
do as quotas interrelacionadas (por freguesia e idade) e representativa da cidade de Beja.

Quadro 3 - Ficha técnica da investigação

Processo de recolha da informação Questionário estruturado e auto administrado
Tipo de perguntas Fechadas de resposta única e de controlo ou filtro
Universo da pesquisa População residente na cidade de Beja, com idades entre os 20-65 anos
Âmbito geográfico Portugal
Forma de contacto Email e pessoalmente
Índice de respostas 100%(375 respostas)
Nível de confiança 95%
Erro da amostra 5%
Tratamento da informação Tratamento informático através do SPSS Versão 21 e SPSS AMOS Ver
 são 18

Fonte: Elaboração própria.

7.1.  Análise de dados

O questionário foi aplicado a 375 clientes da consulta externa Unidade Local de Saúde do Bai-
xo Alentejo. A amostra é equilibrada em relação á variável sexo, pois foram inquiridas 187 pessoas 
do sexo masculino e 188 pessoas do sexo feminino, sendo na sua maioria indivíduos com o 12º 
ano de escolaridade. A maior fatia de inquiridos é trabalhadora por conta de outrem, seguindo-se, 
os reformados que totalizam 46 respostas e os desempregados, que representam 41 inquiridos, 
sendo importante mencionar que a maioria dos inquiridos, trabalha há mais de 3 anos na empresa 
e auferem um nível de remuneração até aos 1000€.

A análise do modelo proposto foi estudada em duas fases, numa primeira fase, foi analisada a 
consistência interna e numa segunda fase procedeu -se à avaliação do modelo estrutural.

7.2. Análise estatística

A análise estatística englobou a análise descritiva das variáveis sociodemográficas, clínicas e 
psicossociais. Realizou-se a codificação do questionário, e em seguida foram todos transformados 
em scores de 0 a 100. Os dados foram introduzidos numa base de dados em formato eletrónico 
por recurso ao software SPSS (v. 21.0).

É importante destacar que o modelo aqui proposto tem origem em modelos exaustivamente 
testados com a escala de Likert de sete pontos.

O investigador, apresenta uma análise descritiva para todos os constructos, de modo a facilitar 
a leitura do estudo. Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 1- discorda totalmente; 
2- discorda em parte; 3- discorda; 4- não discorda nem concorda; 5- concorda; 6- concorda em 
parte; 7– concorda totalmente.



353

Grau de confiança com a Instituição

Gráfico de Médias 1 – Grau de confiança na instituição. 

No que se refere ao grau de confiança com a instituição de saúde, podemos observar que a 
maioria dos clientes referem que quando o profissional de saúde os aconselha, o faz com a melhor 
das intenções (Média= 5,4), mencionam que a instituição respeita com confidencialidade nas 
informações que lhe são dadas (Média=5,24), seguindo-se a sinceridade do profissional de saúde 
com o cliente, na explicação do diagnóstico (Média=4,97). 

Os clientes mencionam também que o profissional de saúde preocupa-se com o seu estado de 
saúde, proporcionando-lhe com rapidez o bem-estar, sentem confiança no serviço prestado e na 
veracidade da informação, o que os leva a ter confiança na instituição de saúde e nos funcionários.

Grau de comunicação com a Instituição

Gráfico de Médias 2 – Grau de comunicação com a instituição.
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 No que se refere, ao grau de comunicação com a instituição de saúde, analisamos que existe 

em média concordância dos clientes. Os clientes mencionam com superioridade que os médicos 
e funcionários mantêm-se informados sobre as mudanças que podem afetar o cliente (Média = 
4,09), o intercâmbio de informação é frequente e informal (Média=4,04) e existe um fluxo contí-
nuo de informação entre a instituição e o cliente (Média=3,97).

Grau de cooperação com a instituição

Gráfico de Médias 3 – Grau de cooperação com a instituição.

Relativamente, ao grau de cooperação com a instituição de saúde, é de observar que existe em 
média concordância dos clientes. Os clientes referem que colaboram com o profissional de saúde 
no diagnóstico e cura da patologia (Média = 5,07), afirmam também que ambas as partes estão 
comprometidas em alcançar melhorias que podem beneficiar a relação (Média=4,77), resolvendo 
os possíveis problemas que surjam de forma conjunta (Média=4,64).

Grau de fidelização com a instituição

Gráfico de Médias 4 – Grau de fidelização com a instituição.
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No que diz respeito ao grau de fidelização com a instituição de saúde, os clientes manifestam 

um grande interesse em continuar a utilizar os serviços da instituição de saúde, em continuarem 
a ser clientes da instituição de saúde por um longo período de tempo e demostram interesse em 
recorrer á instituição de saúde para a maioria das suas necessidades ao nível de saúde no futuro. 

Em média, os clientes recomendaram a instituição de saúde e falam coisas positivas sobre esta 
instituição de saúde a outras pessoas, contudo estão ainda um pouco reticentes em ter a institui-
ção de saúde como a sua primeira escolha para os seus serviços de saúde (valor médio próximo do 
ponto intermédio da escala de medida).

7.3. Análise de consistência interna das escalas utilizadas

Para analisar a consistência interna foi utilizado o Alpha de Cronbach. Este é o coeficiente 
mais utilizado para medir a consistência interna, varia entre 0 e 1, considerando-se satisfatória 
acima de 0,7 (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998; Hill & Hill, 2009).

Processada a pesquisa, com a utilização do software SPSS 18.0, apurou-se um Alpha de Cron-
bach para cada constructo do modelo proposto.

A escala é uma escala ordinal do tipo Likert com 7 alternativas de resposta (de “1” a “7”) entre 
“discorda totalmente” até “concorda totalmente”. É constituída por 19 itens, os quais se organi-
zam em 4 dimensões.

Depois de analisada a consistência interna para cada escala utilizada nesta análise, verificou-se 
que todos os constructos apresentam valores de Alpha de Cronbach superior ao valor de 0,80, 
pelo que nessas dimensões podem-se considerar os dados adequados (ver quadro 4).

Quadro 4 - Tabela da estatística de consistência interna

 Alfa de Cronbach N de Itens

Confiança 0,913 7
Comunicação 0,913 3
Cooperação 0,883 3
Fidelização 0,942 6

Fonte – Elaboração própria

Após elaboração da estatística de consistência interna (quadro nº 4), chegou-se à conclusão 
que, esta escala é perfeitamente adequada para medir as dimensões em estudo nesta amostra.

7.4. Análise das hipóteses com um modelo de equações estruturais

No presente estudo, avalia-se a validade do construto das medidas, através das duas com-
ponentes: validez convergente e validez discriminante. É utilizado um modelo reflexivo, pois a 
relação de causalidade vai do construto para os indicadores, ou seja, quais queres alterações no 
construto provocam alterações nos itens. 

Foi elaborada uma análise global do modelo de medida, conforme apresentado no quadro nº5, 
onde é possível analisar a média das saturações, a fiabilidade, a fiabilidade composta e a variância 
extraída, bem como o pressuposto de normalidade do constructo.
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Quadro 5 - Resumo da análise do modelo de medida

 Média das  Fiabilidade Fiabilidade Variância Pressuposto
 saturações (Alfa de Cronbach) composta extraída normalidade
 (> 0,5) (> 0,7) (> 0,7) (> 0,5) 

Confiança 0,780 0,899 0,997 0,614 Ok
Comunicação 0,888 0,913 0,988 0,790 Ok
Cooperação 0,834 0,883 0,978 0,702 Ok
Fidelização 0,854 0,942 0,998 0,730 Ok

** Inferior ao valor desejável. Fonte – Elaboração própria

O modelo de medida permite concluir que, os itens são consistentes para medir os construtos 
em estudo para todas as dimensões; verifica-se a validade de cada construto em estudo para todas 
as dimensões; por último é de referir que, globalmente, são cumpridos os pressupostos de existên-
cia da normalidade da distribuição das variáveis em estudo.

A segunda componente da validade do constructo denomina-se de, validez discriminante. 
Barclay, Higgins & Thompson (1995) ressaltam que para alcançar uma adequada validade dis-
criminante é imprescindível que, os valores da diagonal principal sejam superiores aos restantes 
valores nas correspondentes linhas e colunas. Como se pode observar no quadro nº 6, este critério 
é cumprido para todas as variáveis.

Quadro 6 - Validade discriminante

 Confiança Comunicação Cooperação Fidelização

Confiança 0,783   
Comunicação 0,722 0,889  
Cooperação 0,708 0,639 0,838 
Fidelização 0,654 0,584 0,577 0,854

Nota: Os números a negrito da diagonal representam a raiz quadrada da variância compartilhada entre o 
constructo e as suas medidas, as correlações são entre os constructos.
Fonte: Elaboração própria

Após elaboração da validez discriminante, podemos observar que os valores da diagonal prin-
cipal são superiores aos restantes valores nas correspondentes linhas e colunas para a maioria dos 
casos, o que demonstra a validez discriminante.

Após realizadas as várias análises, verificam-se as seguintes associações entre os objetivos e as 
hipóteses de investigação:

Relativamente ao “objetivo parcial 1: Perceber como é que se desenvolve o processo de intera-
ção no serviço nacional de saúde”, a sua análise resulta da análise global apresentada para o modelo 
estrutural da investigação.

Quanto ao “objetivo parcial 2: Compreender a importância que algumas variáveis relacionais 
exercem, de forma direta, sobre a retenção dos clientes”, este está associado à hipótese “H3 Quanto 
maior for a cooperação entre prestador de serviço e o cliente, maior será a fidelização com o pres-
tador do serviço de saúde”.

No que diz respeito ao “objetivo parcial 3: Analisar como é que a comunicação e a confiança 
entre profissional de saúde e o cliente afeta a existência de relações duradouras”, esta está associado 
às hipóteses H1 “Quanto maior for o fluxo de informação entre o prestador de serviço e o cliente, 
maior será a cooperação alcançada pelas partes” e H2 “Quanto maior for a confiança entre o pres-
tador de serviço e o cliente, maior será a cooperação entre ambos”. 

A análise do “objetivo parcial 4: Perceber como é que a cooperação afeta a retenção do cliente” 
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é realizada a partir dos dados de estatística descritiva, já anteriormente, apresentados e está asso-
ciado à hipótese “H3 Quanto maior for a cooperação entre prestador de serviço e o cliente, maior 
será a fidelização com o prestador do serviço de saúde”.

7.5. Análise das relações entre as hipóteses

Após efetuada a análise para todas as variáveis latentes e validadas as escalas de medida, pro-
cede-se á análise do modelo global e ao teste das distintas hipóteses propostas no estudo, que 
constituem o modelo estrutural a analisar.

Os dados do quadro 7, revelam a análise das relações para verificação das hipóteses do modelo 
estrutural.

Quadro 7 - Análise das relações para verificação das hipóteses do modelo estrutural

  Saturações   
Dimensão Dimensão Não Estandardizadas Erro padrão Teste t p
  estandardizadas

Confiança Cooperação ,509 ,582 ,062 8,248 <0,001

Comunicação Cooperação ,243 ,310 ,048 5,019 <0,001

Cooperação Fidelização ,569 ,558 ,063 9,082 <0,001
      
Fonte – Elaboração própria

Com base nos dados apresentados no quadro 7, que procede há verificação e análise de cada 
uma das hipóteses delineadas a partir do modelo estrutural e após avaliação de todas as hipóteses, 
verifica-se que existe sempre uma relação positiva e estatisticamente significativa entre os cons-
tructos, sendo ainda pertinente referir que quanto maior o valor do coeficiente estandardizado, 
mais forte é a ligação entre as variáveis cuja relação é analisada.

8. CONCLUSÕES

O setor dos serviços de saúde revela algumas especificidades próprias, que o distinguem dos 
restantes setores de serviços.

Um dos fatores mais importantes e distintivo é o fator humano, pois existe sempre um contacto 
humano entre o cliente e o prestador de serviço, algo que tem sido negligenciado por parte dos ad-
ministradores das instituições de saúde, pois verifica-se, que dimensões como a comunicação, coope-
ração e fidelização constituem fatores menos observados e aproveitados pelas instituições de saúde.

Observa-se que o cliente revela confiança na instituição de saúde, no serviço, e nos funcioná-
rios, referindo que existe boa intenção na relação entre o profissional de saúde e o cliente, contudo, 
afirmam que a instituição de saúde não reconhece, nem retifica as suas falhas.

Ao nível da comunicação, a instituição de saúde preocupa-se em manter o cliente informado e 
em saber todas as mudanças que possam afetá-lo, pode-se assegurar que existe um fluxo de infor-
mação contínuo entre as partes, o que favorece a relação comercial, confirmando a existência de 
alguma cooperação entre as partes.

Verificou-se que, existe um compromisso entre os clientes e a instituição de saúde, todavia 
permanece sempre a esperança que a relação se fortaleça com o tempo. 

Parece que a grande maioria dos clientes apresentam satisfação na relação com o médico e os 
restantes funcionários, o que os leva a recorrer à instituição, manifestando a vontade de continuar 
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a ser cliente da instituição de saúde a longo prazo, averiguando-se a existência de uma forte relação.

Por fim, pode-se afirmar que os clientes são fiéis à instituição de saúde, uma vez que pretendem 
manter relações de longo prazo com a instituição de saúde, apresentando interesse em recorrer aos 
serviços da instituição de saúde no futuro e mesmo em recomendá-la a outras pessoas.

Conclui-se que as variáveis relacionais, comunicação, confiança e cooperação revelam influên-
cia na retenção de clientes, uma vez que todos os fatores apontados pelos clientes como impor-
tantes para a sua fidelização à instituição de saúde, revelam um impacto positivo sobre a mesma.
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ECONOMIA PARA O BEM COMUM E TRABALHO 
DIGNO: A PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS 

COLABORADORES

ECONOMY FOR THE COMMON GOOD AND DECENT 
WORK: THE WORKERS’ INITIATIVES

Susana Pereira1, Nuno Rebelo dos Santos2, Leonor Pais3, Salvatore Zappalà4 

Resumo

Atualmente, vários movimentos sociais visam o desenvolvimento de sociedades mais 
éticas e sustentáveis, apelando à criação de soluções políticas que permitam ultrapassar os 
fracassos do sistema económico atual. A economia para o bem-comum surge neste enqua-
dramento, propondo um modelo mais sustentável, focado no Bem Comum, que procura 
ir além das respostas convencionais. A recomendação de adesão a este modelo, alinhada 
com a Estratégia Europa 2020, é feita pelo Comité Económico e Social Europeu em 2015 
Este modelo propõe que as relações de mercado sejam orientadas por valores humanos: 
dignidade humana, solidariedade e justiça social, sustentabilidade ambiental, transparência 
e codeterminação. A Economia para o bem comum é um modelo holístico que pretende 
racionalizar o uso de lucros financeiros de acordo com estes novos valores e fomentar mais 
cooperação e menos competição. Torna-se, assim, num guia de atuação ética e sustentá-
vel para as organizações aderentes, adaptável aos vários setores económicos e dimensões. 
O conceito de Trabalho Digno foi proposto pela Organização Internacional do Trabalho 
em 1999 procurando responder a questões de política internacional relativas ao trabalho. 
Trabalho digno é a soma das aspirações das pessoas na sua vida profissional. Os marcos his-
tóricos do trabalho digno mostram a alta legitimidade do conceito como sujeito de pesquisa 
e como objetivo a ser perseguido pelos agentes sociais. O poder integrador do trabalho dig-
no faz dele um conceito central, permitindo que ele seja usado como âncora, entre outros, 
na difusão dos valores de Economia para o Bem Comum. Este artigo tem como objetivo 
relacionar conceptualmente a Economia para o Bem Comum e o Trabalho Digno. Este 
documento conceptual descreve algumas ações levadas a cabo por organizações italianas no 
quadro da sua adesão ao movimento da Economia para o Bem Comum, realçando a impor-
tância do Trabalho Digno através da participação ativa dos colaboradores. 

PALAVRAS-CHAVE: Economia para o Bem Comum, Valores, Trabalho Digno, Cola-
boradores

 

1  susana.alvespereira.uc@gmail.com; Universidade de Coimbra.
2 nrs@uevora.pt; Universidade de Évora.
3 leonorpais@fpce.uc.pt; Universidade de Coimbra.
4 salvatore.zappala@unibo.it; Universidade de Bologna.



362

Abstrat

Today, various social movements aim to develop more ethical and sustainable societies, 
calling for the creation of political solutions to overcome the failures of the current eco-
nomic system. The economy for the common good appears in this framework, proposing 
a more sustainable model focused on the Common Good, which seeks to go beyond con-
ventional solutions. The recommendation to adhere to this model, aligned with the Europe 
2020 strategy, emerges from the European Economic and Social Committee in 2015. This 
model proposes that market relations be guided by human values: human dignity, solida-
rity and social justice, environmental sustainability, transparency and codetermination. 
The Economy for the common good is a holistic model that seeks to rationalize the use 
of financial profits according to these new values and to foster more cooperation and less 
competition. It thus becomes a guide for ethical and sustainable action for the adherent’s 
organizations, adaptable to various economic sectors and dimensions.  The concept of De-
cent Work was proposed by the International Labour Organization in 1999 in an attempt 
to answer international policy questions concerning work. Decent work is the sum of 
people’s aspirations in their working lives. The historical landmarks of DW show the high 
legitimacy of the concept as a research subject and as an aim to be pursued by social agents. 
The integrative power of Decent Work makes it a core concept, allowing it to be used as 
an anchor, among others, in spreading ECG values. This paper aims to conceptually relate 
Economy for the Common Good and Decent Work. This concept paper outlines some 
actions taken by Italian organizations to join the Economy for the Common Good move-
ment, highlighting the importance of Decent Work through active employee participation.

KEYWORDS: Economy for the Common Good, Values, Decent Work, Workers

1. INTRODUÇÃO

 Nos últimos anos, têm surgido novos e estudos e propostas relativas a políticas sociais 
e económicas com o objetivo de promover a inclusão social e a sustentabilidade das sociedades 
(Epstein, Buhovac & Yuthas, 2015; Jennings & Velasquez, 2015). Dimensões como o bem-estar, 
a felicidade, a ética e a responsabilidade social das organizações passaram a integrar o discurso de 
dirigentes e a preocupação dos responsáveis pela produção de legislação, regulamentação e políti-
cas a diversos níveis (Collier, 2016). A política económica tem desempenhado e desempenha um 
papel fundamental na sociedade contemporânea, e dela depende o êxito ou o fracasso de outras 
políticas essenciais para o bem-estar dos cidadãos, como a educação, a saúde, os serviços sociais, a 
cultura, o ambiente, a tecnologia e a inovação.

O contexto instável, a ideologia da competição, o aumento substancial do desemprego, da 
pobreza e da exclusão social, criados pela crise financeira de 2008, fizeram emergir uma maior 
preocupação na sociedade com os temas económicos, o que havia sido antecipado quase uma dé-
cada antes pelo Grupo de Lisboa (1995). Essa preocupação influenciou não só o discurso político, 
mas também o aparecimento de novas propostas para a reestruturação do sistema social (ILO, 
2001a, 2015). Neste sentido, compreende-se a necessidade de criar uma economia ética e mais 
justa capaz de dar resposta às reais necessidades dos cidadãos, ao invés de alimentar um modelo 
que comprovadamente se tem mostrado falível e sobre o qual a perceção de injustiça se tem vindo 
a acentuar. Esta ênfase na ética e na justiça social tem emergido desde a criação da Liga das Nações, 
em 1919, quando após o fim da I Grande Guerra se encetou o caminho conducente à criação das 
Nações Unidas (Ferraro, dos Santos, Pais & Mónico, 2016). Outros impulsos para a criação de 
uma economia mais ética foram emergindo ao longo destes cem anos, principalmente em cada 
momento histórico de instabilidade, guerra ou crise.
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A Economia para o Bem Comum (EBC) surge neste contexto, a 6 de outubro de 2010, em 

Viena, Áustria, sendo proposta por um economista austríaco, Christian Felber. A principal pro-
posta deste modelo é a de que a economia deve servir o bem comum (Felber, 2015). O ponto de 
partida para a concretização deste objetivo é a ideia de que o dinheiro e o capital são importantes 
ferramentas de troca e de investimento, mas nunca um fim em si mesmo (CESE, 2015). A EBC 
representa assim uma alavanca de mudança económica, política e social, uma ponte entre um 
sistema económico antigo e contraditório e uma nova maneira de entender e praticar a economia 
(Felber, 2015). O lucro e a concorrência do antigo modelo social devem ser substituídos pelo bem 
comum e pela cooperação, sendo esta ideia reforçada pelas constituições dos estados democráticos 
que são unânimes em afirmar que o objetivo da atividade económica é o bem comum.

A recomendação de adesão a este modelo económico, alinhada com a Estratégia Europa 2020, 
é feita pelo Comité Económico e Social Europeu (CESE), em setembro de 2015. O CESE con-
sidera que o modelo da EBC foi concebido para ser incluído tanto no quadro jurídico europeu 
como no nacional, a fim de avançar rumo ao mercado único europeu com uma economia mais éti-
ca, baseada nos valores europeus e nos resultados das políticas de responsabilidade social, criando 
ainda sinergias para os reforçar. 

Atualmente, no contexto do trabalho e dos negócios, é particularmente visível como o traba-
lho digno (TD) tem uma conceção subjacente de uma sociedade inclusiva que experimenta bem-
-estar e, ao mesmo tempo, enfatiza a existência de um contexto social e económico compatível e 
sinérgico com a EBC (Pereira, dos Santos & Pais, 2019b). Por um lado, o DW é o único conceito 
que tem o estatuto de ser a expressão ampla das aspirações das pessoas por sua vida profissional 
e, por outro lado, expressa os Direitos Humanos no campo do trabalho (dos Santos, 2019). A 
agenda do TD e EBC são dois movimentos integrativos alinhados à ideia de que o mercado de 
trabalho deve se basear em valores humanos.

O conceito de TD foi proposto pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1999, 
sendo o resultado de uma longa jornada iniciada com o Tratado de Versalhes (1919) envolvendo a 
OIT e as Nações Unidas (Ferraro et al., 2016; OIT, 1944; 1999; Tratado de Versalhes, 1919; Na-
ções Unidas, 2000, 2015). A estratégia da OIT para uma abordagem de trabalho decente “é sobre 
direitos, dignidade e voz” e também “é sobre o empoderamento económico, social e político das 
pessoas” (OIT, 2003, p. 17). Quatro valores principais estão subjacentes à ação da OIT: liberdade, 
equidade, segurança e dignidade humana (OIT, 2008a, p. 2). Esses valores são expressos através 
de quatro objetivos estratégicos: 1) padrões e princípios e direitos fundamentais no trabalho; 2) 
emprego; 3) proteção social; e 4) diálogo social (OIT, 1999, 2001b, 2008b). O poder integrador 
do TD (dos Santos, 2019) faz dele um conceito central do campo, permitindo que ele seja utiliza-
do como âncora, entre outros, na difusão de valores de ECG (Pereira, Dos Santos & Pais, 2019b).

O presente artigo é composto por duas partes: a primeira parte constitui uma abordagem ao 
conceito da EBC e aos seus valores, focalizando-se na descrição dos indicadores que constituem 
a matriz da EBC. A segunda parte aborda um conjunto de ações levadas a cabo por organizações 
italianas no quadro da sua adesão ao movimento da EBC, destacando o poder integrador do TD 
na análise dessas ações. 

2. A ECONOMIA DO BEM COMUM E OS SEUS VALORES 

A EBC é um modelo holístico que combina vários modelos económicos favoráveis à digni-
dade e à cooperação humana, enfatiza a responsabilidade social e a ética nas e das organizações, 
visando aproximar os cidadãos e promover a sustentabilidade económica, social e ambiental (Fel-
ber, 2015). Essa aproximação é facilitada pela transposição dos valores para a prática, promovendo 
uma maior participação de todos na vida coletiva. Procura-se integrar a economia nas esferas so-
cial, cultural e ecológica não só na Europa, mas também no Mundo como um todo. Este modelo 
tem vindo a ser cada vez mais apoiado por organizações e por organizações da sociedade civil e 
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do meio académico. A EBC é, assim, um modelo cooperativo que visa criar um sistema social e 
económico resiliente, sustentável e inclusivo, evitando tensões sociais fraturantes e inesperadas 
crises sociais disruptivas (CESE, 2015). 

Este modelo propõe que as relações de mercado sejam guiadas por valores reconhecidos como 
universais: dignidade humana, solidariedade e justiça social, sustentabilidade ambiental, transpa-
rência e codeterminação (ECG, 2017). Dignidade humana significa que todos os seres humanos 
são valiosos, únicos e merecedores de proteção, independentemente da sua origem, idade, género 
ou demais características. A solidariedade pretende assegurar que todos tenham a mesma igual-
dade básica de oportunidades, e manifesta-se como uma vontade mútua e altruísta de cooperar 
voluntariamente e de estabelecer a entreajuda que auxilie as pessoas nos momentos vulneráveis das 
suas vidas. A justiça social visa alcançar uma distribuição justa de bens, recursos, poder, oportuni-
dades, obrigações e é cumprida através de diversos mecanismos sociais. Este valor (justiça social) 
tem sido considerada, desde a criação da Liga das Nações em 1919, uma base essencial para a paz 
e por isso um aspeto nuclear da sustentabilidade social. A sustentabilidade ambiental preocupa-se 
em satisfazer as necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 
poderem satisfazer as suas próprias necessidades, no que diz respeito à preservação do ambiente. 
A transparência significa a divulgação de todas as informações relevantes para o bem comum, em 
particular de dados críticos como salários, contabilidade de custos internos e procedimentos de 
recrutamento e demissão. Ela (a transparência) é uma condição essencial para um tecido social 
saudável onde se alcança um patamar elevado de confiança entre os agentes sociais. A codeter-
minação remete para a necessidade de participação de cada stakeholder no processo de tomada 
de decisão, especialmente se os resultados os afetam diretamente. Ela traz, por um lado, decisões 
de melhor qualidade, porque incorporam os contributos enriquecidos e diversos de mais agentes 
sociais, e por outro torna cada um mais responsável pelo sucesso das soluções desenhadas.

2.1 Avaliação do Bem Comum

Para tornar o modelo da EBC mais transparente, foi criada uma Matriz do Bem Comum que 
avalia o bem-comum gerado por cada organização e que incide sobre os valores atrás menciona-
dos. Esta matriz inclui os referidos valores e os diversos stakeholders, nomeadamente os seguintes: 
a) os fornecedores; b) os proprietários, acionistas e prestadores de serviços financeiros; c) os cola-
boradores; d) os clientes e parceiros de negócio; e e) a comunidade. A combinação entre os dife-
rentes valores e os vários stakeholders dá origem a um conjunto de vinte indicadores mensuráveis 
e de fácil compreensão adaptáveis a cada organização (Tabela 1). Cada indicador descreve como 
cada valor específico se aplica a cada grupo de stakeholders relevante.
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Tabela 1. Matriz da EBC

                        Valor Dignidade  Solidariedade Sustentabilidade Transparência
 Humana e Justiça Social ambiental e codeterminação
Stakeholder 

A: A1 A2 A3 A4
Fornecedores Dignidade  Solidariedade Sustentabilidade Transparência
 Humana na  e justiça social ambiental na e codeterminação
 cadeia de  na cadeia de cadeia de na cadeia de
 fornecedores fornecedores fornecedores fornecedores

B: B1 B2 B3 B4
Proprietários,  Dignidade Posição social Uso de fundos Propriedade
acionistas e  humana em relação em relação e codeterminação
prestadores de  em relação aos recursos ao ambiente
serviços financeiros aos recursos  financeiros
 financeiros

C: Colaboradores C1 C2 C3 C4
 Dignidade  Acordos Comportamento Codeterminação
 Humana  de trabalho ecológico dos e transparência
 no local e  autodeterminado colaboradores dentro da
 ambiente    organização
 de trabalho

D:  D1 D2 D3 D4
Clientes e parceiros  Relações éticas Cooperação Impacto Participação
de negócios com os clientes e solidariedade  no ambiente do cliente e
  com outras  pela utilização transparência
  organizações e eliminação do produto
   de produtos 
   e serviços

E: 
Comunidade E2 E2 E3 E4
 Finalidade dos  Contribuição Redução Codeterminação
 produtos e seus  para a do impacto e transparência
 efeitos na  comunidade ambiental social
 sociedade

Fonte: ECG (2017)

O indicador A1 relativo à “Dignidade Humana na cadeia de fornecedores” contém o pressu-
posto de que todos os bens e serviços adquiridos por uma organização têm um impacto na socie-
dade, que pode ser positivo e ou negativo. De entre estes, um dos mais importantes é o conjunto 
das condições de trabalho de todos os colaboradores que operam na cadeia de fornecedores. Uma 
organização é corresponsável pelo bem-estar de todos as pessoas, incluindo os seus fornecedores e 
subcontratados, porque ao adquirir certos produtos e serviços (e não outros) está a contribuir para 
a viabilidade, continuação e prosperidade daqueles fornecedores específicos. 

O indicador A2 refere-se à “Solidariedade e justiça social na cadeia de fornecedores” e significa 
que as organizações têm a responsabilidade de exigir e promover ativamente um tratamento digno 
e justo de todos os stakeholders na cadeia de fornecedores. Todas as organizações podem aprender 
sobre os riscos sociais e possíveis irregularidades na cadeia de fornecedores, comunicar os seus re-
quisitos e tomar decisões de compra apropriadas. Uma vez mais se realça que cada organização, ao 
escolher os seus fornecedores, está a confirmar a adequação de um conjunto de valores subjacentes 
às práticas desses fornecedores.
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O indicador A3 designado de “Sustentabilidade ambiental na cadeia de fornecedores” signifi-

ca que toda organização enfrenta impactos ambientais na cadeia de fornecedores e contribui para 
estes na compra de matérias-primas, bens e serviços. As organizações são, portanto, correspon-
sáveis pela sustentabilidade ambiental na sua cadeia de fornecedores e devem ter como objetivo 
reduzir o impacto ambiental sempre que possível. Caso contrário a sua atividade onera a sociedade 
com um passivo ambiental que transitará para as gerações seguintes.

O indicador A4 relativo à “Transparência e co-determinação na cadeia de fornecedores” sig-
nifica que as organizações têm a responsabilidade de exigir transparência e participação de todos 
os stakeholders na cadeia de fornecedores e de promover ativamente estes valores. Se o não fizerem 
estarão a fortalecer as práticas menos desenvolvidas de respeito e apreço entre os seres humanos.

O indicador B1 designado “Dignidade humana em relação aos recursos financeiros” significa 
que com uma abordagem orientada para o bem comum, o dinheiro não é o objetivo principal, 
serve apenas como meio de pagamento. Ao lidar com dinheiro, o respeito para com a dignidade 
humana é mais importante do que o retorno financeiro com ele obtido. O dinheiro, enquanto re-
curso, evoca a responsabilidade pelo uso dado ao mesmo por aqueles que o possuem. Ter dinheiro 
é ter um recurso socialmente instituído, que pode ser utilizado de forma construtiva ou destrutiva, 
comprometendo por inteiro os que são responsáveis pelo uso que lhe é dado. 

A “Posição social em relação aos recursos financeiros” refere-se ao indicador B2 e significa que 
conseguir justiça para todos os stakeholders é um objetivo importante. Os gastos das organizações 
constituem o rendimento dos fornecedores, colaboradores e a sociedade em geral. Os fundos ex-
cedentes devem ser alocados primeiro para a continuidade e o desenvolvimento da organização. O 
uso do poder para apropriação indevida de recursos gerados por todos é considerado inaceitável.

O indicador B3 relativo ao “Uso de fundos em relação ao ambiente” significa que a organiza-
ção para se tornar ambientalmente sustentável tem que, por um lado, rever todos os investimentos 
realizados, particularmente os investimentos que implicam um alto retorno financeiro para a or-
ganização, e, por outro, investir diretamente em projetos socio-ambientais. A neutralidade quanto 
à pegada ecológica da ação da organização é assim um objetivo a prosseguir.

“Propriedade e codeterminação” diz respeito ao indicador B4 e significa que uma organiza-
ção vive de acordo com o seu senso de empreendedorismo partilhado, visão e cooperação, sendo 
alcançado especialmente por meio da tomada de decisão conjunta, do design em coautoria e da 
corresponsabilidade. 

Relativamente ao indicador C1 “Dignidade Humana no local de trabalho e ambiente de tra-
balho”, este significa que a dignidade humana numa organização se manifesta numa cultura or-
ganizacional focada no colaborador, baseada no respeito, valorização e confiança. A diversidade 
da força de trabalho é vista e usada como uma oportunidade, e contribui para um ambiente de 
trabalho saudável. Essa diversidade enriquece com múltiplos pontos de vista a abordagem dos 
problemas e o enfrentar dos desafios. As pessoas são consideradas o foco, e não apenas um fator 
de produção. 

O indicador C2 relativo ao “Acordos de trabalho autodeterminado” significa que os contratos 
de trabalho controlam a maneira como uma organização e os seus colaboradores cooperam. A ma-
neira como os recursos são estruturados e alocados (como, por exemplo, salário, tempo, segurança 
ou equilíbrio entre vida profissional e pessoal) tem um impacto significativo na motivação, sen-
sação de segurança e bem-estar dos colaboradores. Além disso, constitui um valor em si mesmo, 
porque alinhado com o respeito pela pessoa integral que cada um é.

O “Comportamento ecológico dos colaboradores” diz respeito ao indicador C3 e significa que 
as organizações pioneiras desempenham um papel significativo na consciencialização ambiental 
dos seus colaboradores. A organização desempenha um papel fundamental na definição de um 
bom exemplo e na implementação de políticas de incentivo para promover a consciencialização e 
a prática ambiental dos seus colaboradores nas suas rotinas diárias no trabalho. 

O indicador C4 relativo à “Codeterminação e transparência dentro da organização” significa 
que a organização é um local de participação e envolvimento ativo de todos os colaboradores. 
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Todos os colaboradores podem contribuir com as suas ideias, sugestões ou inspirações e, ao fazê-
-lo, assumem assim uma responsabilidade partilhada e contribuem para o bem e a prosperidade 
da organização. Estas práticas aumentam a perceção de maior identificação com a organização, 
fazendo com que a sabedoria combinada de muitos seja posta em prática. 

As “Relações éticas com os clientes”, consideradas no indicador D1, significam que os clientes 
são respeitados como seres humanos com necessidades e desejos, em vez de serem vistos simples-
mente como fontes potenciais de receita. O objetivo é atender da melhor maneira possível às ne-
cessidades genuínas dos clientes. Entre outros aspetos, essa abordagem requer o desenvolvimento 
de produtos orientados para o cliente, comunicação honesta e igualitária e acesso sem barreiras em 
todos os pontos de contacto com os clientes. 

O indicador D2 relativo à “Cooperação e solidariedade com outras organizações” significa 
trabalhar em conjunto como iguais num espírito de respeito e parceria. A competição é vista como 
um desafio saudável e honrado, com ênfase na transparência e no respeito, e não como um com-
portamento hostil. Esta atitude permeia a cultura da organização. Cada organização, enquanto 
agente social coletivo concorre com as demais através de uma competição saudável, e ao mesmo 
tempo faz jus ao significado de concorrentes que é antes de mais aqueles que concorrem para um 
mesmo objetivo.

O “Impacto no ambiente da utilização e eliminação de produtos e serviços” relativo ao indica-
dor D3 significa que o uso, a reciclagem e o descarte final de produtos e serviços geralmente resul-
tam em impactos ambientais negativos. Os produtos e serviços devem ser projetados por forma a 
terem um impacto negativo menos significativo no meio ambiente através do seu uso e descarte. A 
neutralidade carbónica e ambiental é assim uma meta a considerar.

O indicador D4 abrange a “Participação do cliente e transparência do produto” e significa que 
a participação do cliente fornece informações úteis sobre as possíveis melhorias socio ambientais 
e sustentáveis dos produtos, sobre inovações de produtos e serviços e desenvolvimento futuro 
do mercado. Os clientes podem partilhar as suas experiências diretamente com a organização ou 
comunicar entre si, aumentando assim a sua influência. As organizações quando fornece informa-
ções transparentes sobre a composição dos produtos e o procedimento de definição dos preços de-
monstra claramente a qualidade de produtos e serviços. Isto permite que os consumidores tomem 
decisões informadas e influenciem positivamente a opinião pública. 

O indicador E1 relativo à “Finalidade dos produtos e os seus efeitos na sociedade” refere que 
o objetivo final de uma organização alinhada com a EBC é produzir ou oferecer apenas os pro-
dutos e serviços que contribuem ativamente para o bem comum. Isto significa que esses produtos 
e serviços são suficientes para um modo de vida simples, física e mentalmente saudável, e que 
foram produzidos de maneira socialmente responsável e ambientalmente sustentável. Além disso, 
as organizações da EBC oferecem soluções para alguns dos maiores desafios que a humanidade 
enfrenta: por exemplo, a superação da pobreza através do fornecimento de alimentos, educação e 
saúde de alta qualidade para todas as pessoas e o combate das desigualdades sociais. 

A “Contribuição para a comunidade” relativa ao indicador E2 significa que toda a organização 
opera num ambiente social e dentro de uma comunidade. A sociedade e as suas instituições (go-
vernamentais e não governamentais) fornecem pilares importantes para as atividades organizacio-
nais. Por sua vez, a sociedade espera que todos contribuam adequadamente para a manutenção e o 
desenvolvimento dessas estruturas. A contribuição para a comunidade é assim a contribuição que 
a organização dá para a vitalidade do ecossistema que a sustenta.

O indicador E3 diz respeito à “Redução do impacto ambiental” e expressa a contribuição subs-
tancial das organizações para conter os excessos em relação ao nosso planeta, ao alterar os seus pro-
cessos internos de produção e operação e, assim, reduzindo o seu impacto ambiental. O foco aqui 
deve estar nos procedimentos internos entre a compra de produtos primários e a entrega do produto 
final ao cliente. O desenho do produto também pode contribuir para reduzir esse impacto. 

O último indicador, E4, relativo à “Codeterminação e transparência social” integra a ideia de 
que o principal objetivo da transparência e da codeterminação é proteger o público em geral de 
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decisões baseadas em falta de informação, falta de discussão ou falta de envolvimento das pessoas 
afetadas por essas decisões. As pessoas são a base de uma sociedade educada, democrática, aberta 
e pluralista. 

A Matriz do Bem Comum é o elemento central do Relatório do Bem Comum, que constitui 
uma avaliação abrangente da contribuição de uma organização para o bem comum e é preparada 
como parte do processo de elaboração de relatórios (ECG, 2017). Deve incluir uma descrição de 
como as atividades da organização se relacionam com cada um dos 20 indicadores do bem comum 
(ECG, 2017). 

 Este modelo torna-se, assim, num guia de atuação ética e sustentável para as organi-
zações aderentes. O facto de ter sido integrado na Estratégia Europa 2020, sendo amplamente 
recomendada a adesão de organizações aos pressupostos do movimento bem-comum pela União 
Europeia, em conjunto com a própria promoção da coesão social e bem-estar dos cidadãos, nos 
seus vários papeis sociais, leva a crer que a adesão a este modelo económico acarreta consigo um 
conjunto de práticas favoráveis a uma gestão de recursos humanos eficaz, com consequentes be-
nefícios para os demais atores sociais, independentemente da dimensão ou setor de atividade das 
organizações aderentes. A Economia do Bem Comum não é, nem o melhor dos modelos econó-
micos, nem o final da história, apenas o passo seguinte para um futuro mais sustentável, justo e 
democrático.

3. A ECONOMIA PARA O BEM COMUM E O TRABALHO DIGNO

O conceito de TD reflete a soma das aspirações das pessoas na sua vida profissional, na solida-
riedade com outras pessoas e na garantia da dignidade humana (Ferraro et al., 2016; ILO, 2001b; 
Pereira, dos Santos & Pais, 2019a). Além disso, o TD tem o potencial de satisfazer as necessidades 
humanas, como a conexão, a sobrevivência e a autodeterminação (Blustein, Kenny, Di Fabio & 
Guichard, 2019). Enquanto a EBC abrange todos os stakeholders: fornecedores, proprietários, 
acionistas e prestadores de serviços financeiros, colaboradores, clientes e parceiros de negócio e a 
comunidade, o TD aplica-se aos empregadores, colaboradores e governo (representantes; Pereira, 
dos Santos & Pais, 2019b).

Tabela 2. Dignidade Humana no local de trabalho e ambiente de trabalho

C1: Dignidade Humana no local e ambiente de trabalho
Ações organizacionais Ações dos colaboradores

a) Autonomia, participação, transparência na  a) Iniciativas, por parte dos colaboradores, de parti-
gestão e empoderamento dos colaboradores  cipação, transparência nas suas práticas de trabalho e
(ex: Envolvimento de todos os colaboradores  na exigência de transparência da parte dos órgãos de
nas decisões importantes e organização do  gestão
trabalho de forma autónoma)

b) Feedback transparente e honesto (ex: Avaliação  b) Feedback transparente e honesto para com os diri-
do trabalho por meio de feedback positivo  gentes e acolhimento do feedback transparente e
e partilha em reuniões coletivas) honesto da parte dos dirigentes

c) Igualdade de tratamento (ex: Igualdade de  c) Igualdade de tratamento interpares e para com os
oportunidades sem qualquer tipo de discriminação) superiores

d) Flexibilidade das horas de trabalho e equilíbrio  d) Honestidade no uso da flexibilidade do tempo la-
trabalho/família (ex: Flexibilidade na hora de início  boral que seja oferecida pela organização
e fim da jornada de trabalho, gestão autónoma 
e transparente das ausências)
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e) Saúde e segurança no trabalho (ex: Foco na  e) Realização de ações que reforcem a saúde e segu-
saúde dos colaboradores no local de trabalho  rança no trabalho do próprio e daqueles com quem se
através de ferramentas de prevenção (ambiente  relaciona
digno e amigável) e oferta de seguros de saúde 
a todos os colaboradores) 

f ) Ambiente de trabalho positivo (ex:  f ) Contribuição para a criação e consolidação de um
Relacionamento pessoal entre os colaboradores  ambiente de trabalho positivo através da cooperação
e intensa cooperação baseada no respeito mútuo) e do respeito mútuo

g) Inclusão social (ex: Disponibilização  g) Integração paritária de colegas portadores de
de oportunidades de trabalho a pessoas  deficiência e de outro tipo de restrições
portadoras de deficiências ou outro tipo 
de restrições físicas ou sociais) 

Conforme acima descrito, relativamente aos stakeholders ‘colaboradores’ são propostas orien-
tações relativamente às ações de preservação e fortalecimento dos valores do movimento (veja-se 
a linha C). O conceito de TD constitui uma formulação que se adequa a estas preocupações (Fer-
raro et al., 2016; Ferraro, Pais, dos Santos & Moreira, 2018). Pereira, dos Santos e Pais (2020), 
analisando um amplo conjunto de ações levadas a cabo por organizações italianas no quadro da 
sua adesão ao movimento da Economia para o bem comum, propuseram a operacionalização da 
“Dignidade Humana no local de trabalho e ambiente de trabalho” em sete categorias (Tabela 2). 
Ainda, de acordo com os mesmos autores, as ações relativas ao indicador C3 “Comportamento 
ecológico dos colaboradores”, distribuem-se por oito categorias (Tabela 3).

Tabela 3. Comportamento ecológico dos colaboradores

C3: Comportamento ecológico dos colaboradores
Ações organizacionais Ações dos colaboradores

a) Práticas ecológicas de alimentação e mobilidade  a) As práticas ecológicas de alimentação e mobilida-
(ex: Localização próxima de estações de transportes  de dependem simultaneamente de condições que
públicos, disponibilização de bicicletas aos  tornem possível e da adesão a essas práticas por parte
colaboradores e oferta de comida vegetariana  dos colaboradores. Além do mais eles próprios po-
aos colaboradores vegetarianos) dem procurar ativamente formas de alimentação e 
 mobilidade que sejam eco sustentáveis

b) Práticas ecológicas de produção (ex: Plantação  b) Relativamente às práticas ecológicas de produção
de árvores e utilização de produtos biológicos  os colaboradores podem ativamente procurar solu-
na produção) ções a propor aos dirigentes, como podem responder 
 favoravelmente a orientações superiores que vão nes-
 se sentido

c) Facilitadores de comportamentos ecológicos  c) Resposta favorável às iniciativas, da organização, 
(ex: Disponibilização de áreas agrícolas verdes  dos poderes públicos ou de outros stakeholders, que
para os colaboradores terem a oportunidade  sejam facilitadoras de comportamentos ecológicos
de cultivar uma horta) 

d) Equilíbrio trabalho-família (ex: “Promoção  d) No que respeita ao equilíbrio trabalho-família es-
da compreensão entre os colaboradores dos  pera-se dos colaboradores uma utilização honesta e
benefícios do almoço em família e do almoço  justa de todas as iniciativas que facilitem esse equilí-
na natureza”)  brio, assim como a iniciativa de propor soluções que 
 sejam mutuamente ganhadoras

e) Medidas educativas de comportamentos  e) As medidas educativas visando comportamentos
ecológicos da sociedade e dos colaboradores  ecológicos podem igualmente ser iniciativas dos pró-
(ex: Promoção e participação em serviços sociais  prios colaboradores, assim como a adesão a iniciati-
ecológicos) vas dessa natureza que sejam feitas por outros
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f ) Promoção de comportamentos de trabalho  f ) Os comportamentos de trabalho eco-sustentáveis
eco-sustentáveis (ex: Oferta aos colaboradores  realizam-se no quotidiano, e essa escolha é sempre
de alimentos orgânicos e vegetarianos produzidos  também de cada um nas suas práticas diárias
por métodos eco-sustentáveis, como 
a permacultura”) 

g) Promoção da saúde dos colaboradores  g) No que diz respeito à promoção da saúde através
(ex: Oferta de alimentos orgânicos e sazonais  de práticas de comportamentos saudáveis é um cam-
aos colaboradores para redução do consumo  po aberto a iniciativas de todos e a adesão aos mes-
de carne) mos é uma escolha diária de cada um

h) Práticas de trabalho eco-sustentáveis  h) Finalmente, as práticas de trabalho eco-sustentá-
e eco-amigáveis (ex: Construção de mobiliário  veis e amigas do ambiente incluem as iniciativas dos
com materiais ecológicos) colaboradores e a adesão dos mesmos a iniciativas 
 desse género propostas por outros.

Apesar de muito relevantes, este conjunto de ações demonstra o predomínio do foco naquilo 
que a organização pode e deve fazer pelos seus colaboradores, sendo abordado de forma mais 
tangencial aquilo que os colaboradores podem fazer para, nas suas práticas diárias, expressarem 
também esses mesmos valores. Uma abordagem complementar constituiria em enfatizar simulta-
neamente aquilo que os diversos agentes sociais (e stakeholders) poderiam fazer para fortalecer a 
afirmação dos valores propostos pelo movimento da EBC. Isso realçaria a ideia de que os colabo-
radores (que constituem aqui o nosso foco) não são apenas ‘beneficiários’ dos esforços feitos por 
outros agentes para afirmar os valores da EBC, mas são eles próprios agentes ativos (e proativos) 
na afirmação e na expressão desses mesmos valores. Esta abordagem aqui proposta alinha-se com a 
ideia já apresentada relativamente ao TD por Ferraro, Pais e dos Santos (2015), de que a afirmação 
do TD se realiza através das ações de todos os agentes sociais, e não apenas dos que se encontram 
em posições formais de poder.

Consequentemente, apresentamos de seguida um conjunto de ações complementares às pro-
postas por Pereira, dos Santos e Pais (2020), colocando-nos na perspetiva da proatividade dos 
colaboradores. A operacionalização da “Dignidade Humana no local de trabalho e ambiente de 
trabalho” é igualmente apresentada nas sete categorias (Tabela 2). Quanto às oito categorias do 
indicador C3 “comportamento ecológico dos colaboradores”, embora este conjunto seja aquele 
que mais aborda a coparticipação dos colaboradores na afirmação e expressão de um dos valores 
da Economia para o bem Comum, não deixa de ser útil a apresentação complementar completa-
mente focada no que podem fazer os colaboradores (Tabela 3).

4. CONCLUSÃO

Os valores constitucionais humanos da dignidade humana, solidariedade e justiça social, sus-
tentabilidade ambiental, transparência e codeterminação são os ingredientes chave da EBC e são 
propostos como uma bússola valiosa para orientar as ações de agentes sociais, económicos e polí-
ticos. Atualmente, no contexto de trabalho e dos negócios, o conceito de TD torna-se excecional-
mente pertinente e atual. É particularmente visível como o TD tem uma conceção subjacente de 
uma sociedade inclusiva que valoriza o bem-estar e, ao mesmo tempo, enfatiza a existência de um 
contexto social e económico compatível e sinérgico com a EBC.

O contexto social e económico influencia como o TD pode ser colocado em prática. A EBC 
é uma proposta que pode contribuir para criar um contexto favorável ao TD. Embora diferentes, 
ambas as abordagens são sinérgicas e estão em sintonia com a criação de um sistema social baseado 
em valores, no qual os vários agentes sociais (indivíduos e organizações) se preocupam com o bem 
comum que vai além do interesse próprio a curto prazo.
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TRABALHO INFANTIL: REALIDADE NAS OLARIAS 
DA COMUNIDADE DO RIO AJUAÍ (PARÁ, BRASIL)

CHILD LABOR: REALITY IN POTTERIES IN THE RIVER AJUAÍ 
COMMUNITY (PARÁ, BRAZIL)

Tainara Filgueiras1, Tainã Filgueiras2, Claúdia Miranda3, Rafael Oliveira3, Rodrigo Costa3, 
Nelson Veiga3,4, José Brito Filho5, Flávio Corsini6, Jorge Bonito7

Resumo

O Brasil avançou na legislação referente à proteção social da criança e do adolescente, 
sendo, inclusive, referência a partir da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente 
em 1990. No entanto, ainda persistem práticas de maus-tratos, como é o caso do trabalho 
infantil em determinadas localidades com elevado índice de pobreza. Este estudo apresenta 
uma análise das relações de trabalho infantil existentes nas olarias da comunidade do rio 
Ajuaí, no município de Abaetetuba, estado do Pará, Brasil, sob a luz dos princípios basilares 
de proteção da criança e do adolescente. A pesquisa, de cunho estudo de caso, envolveu 
como sujeitos oleiros e crianças e adolescentes que trabalhavam nas olarias. A vulnerabi-
lidade social das famílias da região do rio Ajuaí é uma das causas que propícia a prática de 
uma ação degradante envolvendo crianças e adolescentes nas atividades oleiras. O esforço 
físico e a falta de segurança, além da proibição legal do trabalho infantil, são elementos que 
tornam a atividade uma prática ilegal e desumana. A ausência do poder público com pro-
gramas sociais que atenda às necessidades básicas das famílias de baixa renda contribui para 
a incidência do trabalho infantil na região.

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho infantil; criança; adolescente; vulnerabilidade social.
 

Abstrat

Brazil has advanced in the legislation regarding the social protection of children and 
adolescents, including reference after the approval of the Statute of Children and Adoles-
cents in 1990. However, mistreatment practices still persist, such as child labor in certain 
high poverty areas. This study presents an analysis of the child labor relations existing in the 
potteries of the Ajuaí river community, in the municipality of Abaetetuba, state of Pará, 
Brazil, under the analysis of the basic principles of child and adolescent protection. The 
research, based on a case study, involved potters and children and adolescents who worked 
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in the potteries. The social vulnerability of families in the Ajuaí River region is one of the 
causes that favors the practice of a degrading action involving children and adolescents in 
potteries activities. Physical exertion and insecurity, besides the legal prohibition of child 
labor, are elements that make the activity an illegal and inhuman practice. The absence of 
public power with social programs that meets the basic needs of low-income families con-
tributes to the incidence of child labor in the region.

KEYWORDS: Child labor; child; adolescent; social vulnerability. 

1. INTRODUÇÃO

O trabalho infantil esteve longamente enraizado na história e cultura da colonização do Bra-
sil. Como observa Passetti (1999), com a proclamação da República esperava-se um regime po-
lítico democrático para dar garantias ao indivíduo, mas veio o novo século e «muitas crianças e 
jovens experimentaram crueldades inimagináveis» (p. 360), geradas no próprio seio familiar, nas 
escolas e fábricas, nos escritórios, e internatos e nas ruas.

Somente em 1934, com a aprovação da nova Constituição pela Assembleia Nacional Cons-
tituinte, tendo como fontes inspiradoras a Constituição alemã de 1920 (a designada «República 
de Weimar») e a Constituição republicana de Espanha de 1931, surgem medidas consideradas 
de proteção do direito da criança e do adolescente. No capítulo dedicado à Educação e à Cul-
tura, o art. 149.º estipula que a «educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família 
e pelos Poderes Públicos» (Brasil, 1934). Para tal, em matéria de ordem económica e social, o 
art. 121.º/§1.º/d) prevê a «proibição de trabalho a menores de 14 anos; de trabalho noturno a 
menores de 16 e em indústrias insalubres, a menores de 18 anos e as mulheres» (Brasil, 1934). 
A Constituição de 1946 dá continuidade a estas medidas, aumentado a idade mínima para os 18 
anos relativamente ao trabalho noturno (art. 157.º/IX), estabelecendo a obrigatoriedade, em âm-
bito nacional, da assistência à maternidade, à infância e à adolescência (art. 164.º) (Brasil, 1946).

Parece certo que, ao longo dos tempos, a República Federativa do Brasil tem vindo a apre-
sentar avanços significativos no que diz respeito à tentativa de erradicação do trabalho infantil. 
Persistem, todavia, algumas situações por resolver. Cerca de 14,4% dos adolescentes entre 15 e 
17 anos realizam trabalhos perigosos. Mas, wse considerarmos o que essa percentagem representa 
entre os jovens empregados, o índice sobe para quase 60%, com a maioria deles em trabalhos na 
agricultura e indústria (ILO, 2015).

Inserido nesse contexto, a comunidade do rio Ajuaí, população ribeirinha do município de 
Abaetetuba, estado do Pará, Brasil, vive em sua realidade a prática do trabalho infantil. No quo-
tidiano da ilha, é comum observar crianças acompanhando as atividades de olaria realizadas dia-
riamente pelos seus pais, ao mesmo tempo que tem também a sua iniciação em determinadas 
atividades. Dessa maneira, evidencia-se o trabalho precoce no município de Abaetetuba que vem 
sendo intensamente discutido, exigindo-se do poder público uma reavaliação das consequências 
e que se encontrem ações concretas para resolução do problema (Brasil, 2015a). É comum nas 
empresas de fabricação artesanal perceber crianças e adolescentes trabalhando com os pais ou 
com terceiros para ajudar no orçamento familiar. Este tipo de trabalho coloca em risco a saúde e 
a segurança das crianças e dos adolescentes envolvidos, além de configurar crime. Muitas delas/es 
foram mutiladas/os nas marombas8. 

8  O m.q. extrusora. Aparelho responsável em dar forma à massa plástica e rígida de argila, que é forçada, por um pistão 
ou eixo helicoidal a passar continuamente num molde ou boquilha, tomando a forma deste, gerando então uma 
coluna contínua, com forma já definida, a qual é secionada em comprimentos apropriados, formando telhas, tijolos 
maciços e furados, lajotas, entre outros (Norton, 1973).
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O estudo realizado teve como objetivo analisar as relações de trabalho infantil existentes nas 

olarias da comunidade do rio Ajuaí, no município de Abaetetuba, sob a luz dos princípios basila-
res de proteção da criança e do adolescente.

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO

2.1. Trabalho infantil

A Assembleia Geral nas Nações Unidas, de 20 de novembro de 1989, adotou a Resolução 
A/RES/44/25 sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança (UN, 1990). A Convenção foi 
assinada pelo Governo brasileiro em 26 de janeiro do ano seguinte e aprovada em Congresso 
Nacional em setembro desse ano (Brasil, 1990a), entrando em vigor em 2 de setembro de 1990, 
na forma do seu art. 49.º/1. O Governo brasileiro veio a ratificar a referida Convenção em 24 de 
setembro de 1990, entrando em vigor em 23 de outubro desse ano, no seu art. 49.º/2. A promul-
gação da Convenção ocorre em 21 de novembro de 1990 (Brasil, 1990b).

Para os efeitos da Convenção, entende-se por criança «todo o ser humano menor de 18 anos 
de idade, salvo se, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada 
antes» (art. 1.º) (Brasil, 1989). Com a promulgação da Convenção, o Brasil reconhece à criança 
o «direito de ser protegida contra a exploração económica ou a sujeição a trabalhos perigosos ou 
capazes de comprometer a sua educação, prejudicar a sua saúde ou o seu desenvolvimento físico, 
mental, espiritual, moral ou social» (art. 32.º/1), devendo para isso serem tomadas medidas legis-
lativas, administrativas, sociais e educativas. Para o efeito, prevê-se que seja fixada uma idade míni-
ma ou idades mínimas para a admissão a um emprego, se adotem regulamentos próprios relativos 
à duração e às condições de trabalho e que sejam definidas penas ou outras sanções adequadas para 
assegurar uma efetiva aplicação do art. 32.º/1 (art. 32.º/2). Dessarte, parece importante, ver, em 
seguida, o cumprimento do art. 32.º/2 da Convenção em contexto brasileiro.

A própria definição de trabalho infantil apresenta diferenças em função da idade. Não existe 
propriamente uma concetualização universal do termo, visto que a própria definição de infância 
difere entre os países, havendo sociedades em que a idade não constitui base suficiente para deter-
minar a infância. A Convenção n.º 138 da OIT acerca da idade mínima de admissão do emprego 
ou trabalho, com entrada em vigor em 19 de junho de 1976, define no seu art. 3.º que «par sa 
nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la 
sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans» (OIT, 1973). Esta 
Convenção foi ratificada pelo Brasil em 28 de junho de 2001.

A OIT segue o preceituado na Convenção sobre os Direitos da Criança, considerando criança 
toda a pessoa com idade inferior a 18 anos. Na Convenção n.º 182, ratificada pelo Brasil em 2 de 
fevereiro de 2000, «trabalhos que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executa-
dos, são suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança» (art. 3.º/d) correspon-
dem às piores formas de trabalho das crianças, em particular:

a) Les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou se-
xuels;

b) Les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans 
des espaces confinés;

c) Les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou 
qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges;

d) Les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des 
enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de 
température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; 

e) Les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exem-
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ple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de ma-
nière injustifiée dans les locaux de l’employeur. (OIT, 1999)

2.2. Proteção das crianças e dos adolescentes

No Brasil têm sido realizados avanços significativos no que diz respeito à tentativa de erra-
dicação do trabalho infantil. Importantes transformações relacionadas com o trabalho infantil 
ocorrem com o advento da Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988). Foram incorporadas 
garantias para a criança e para o adolescente, entre as quais a idade mínima para a inserção no 
mercado de trabalho, com a «proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezasseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de catorze anos» (art. 7.º/XXIII), competindo à União, aos Estados e ao Distrito Federal a «pro-
teção à infância e à juventude» (art. 24.º/XII). Com a nova Constituição passa-se a uma nova fase 
da história do Brasil, reconhecendo-se direitos sociais que culminam na criação dos direitos da 
infância, transformando-os em direitos fundamentais, a serem protegidos e garantidos (art. 6.º).

Na continuação, várias leis foram criadas com a finalidade de contribuir com a proteção da 
criança e do adolescente no território brasileiro, como vem a ser o caso do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Brasil, 1990c). Nos termos da lei civil do Brasil (Brasil, 2002), «a menoridade 
cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida 
civil» (art. 5.º). Ainda que, pela adoção da Convenção sobre os Direitos da Criança, no Brasil 
uma criança seja todo o cidadão menor de 18 anos, para efeitos do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente considera-se «criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela 
entre doze e dezoito anos de idade» (art. 2.º).

Em 1991 é criado o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Brasil, 
1991), com o objetivo de promover a prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção 
do trabalhador adolescente. Dois anos mais tarde, é instituído o Programa Nacional de Atenção 
Integral à Criança e Adolescente, com a finalidade de integrar e articular ações de apoio à criança 
e ao adolescente, sob a coordenação geral do Ministério da Educação (Brasil, 1993). Desde então, 
são realizadas campanhas nacionais pela erradicação do trabalho infantil, incluindo a celebração 
do World Day Against Child Labour (12 de junho), lançado pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) em 2002, instituído, pela Lei n.º 11.542, de 12 de novembro de 2007, como o 
Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil.

A OIT estima que, em 2015, 168 milhões de crianças realizavam trabalho infantil no mundo. 
Entre elas, 5 milhões encontravam-se em condições análogas à escravidão e 120 milhões com ida-
des entre 5-14 anos. Muitas crianças e muitos adolescentes (20% e 30%) de países de baixa renda 
abandonaram a escola para se inserirem no mercado de trabalho antes de completarem 15 anos 
de idade (ILO, 2015).

Nos termos da Constituição Federativa do Brasil, são permitidos trabalhos técnicos ou admi-
nistrativos realizados por menores de 18 anos, desde que realizados fora das áreas de risco à saúde 
e segurança. Ao menor de 16 anos de idade está vedado qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz a partir de 14 anos. A Consolidação das Leis de Trabalho prevê, no seu art. 428.º, para 
adolescentes a partir dos 14 anos de idade, a existência de contrato de aprendizagem, como «o 
contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador 
se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos inscrito em programa de apren-
dizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, 
moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa 
formação» (Brasil, 2005).

A discussão sobre trabalho infantil assume uma maior relevância quando está inserida em co-
munidades consideradas historicamente tradicionais. Para a Política Nacional de Desenvolvimen-
to Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, instituída em 2007, esses grupamentos 
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humanos são (art. 3.º/I):

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios 
e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, 
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição. (BRASIL, 2007)

Cabe destacar que o trabalho infantil constitui uma das piores formas de exploração humana, 
visto que pode ocasionar riscos físicos, sociais, psicológicos e emocionais a crianças e adolescentes, 
privando de seus direitos sociais. A inserção no trabalho precoce é um problema social resultante 
da integração de várias condicionantes que englobam o espaço institucional, o espaço das relações, 
e a sociedade em geral. Dessarte, Brito Filho (2016) considera que:

De nada adianta, então, ao Brasil ter em seu texto constitucional (art. 227, 
caput) como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente todo uma gama de direitos como saúde, educação, lazer entre outros, 
além da expressa proibição do trabalho antes dos 16 anos, salvo na condição de 
aprendiz, quando a idade cai para 14 anos (artigo 7.º, XXXIII), quando na prática 
o que temos é a quantidade inaceitável delas trabalhando. (p. 142)

Diante do exposto, parece claro que não existe a necessidade de justificar o trabalho infantil, 
mas sim de proporcionar um meio de proteção. Brito Filho (2016) ensina que:

é imprescindível que todos nós, começando pelos agentes do Estado, mas sem 
qualquer que isso se limite a eles, estejamos consistentes de que é preciso investir 
ainda mais na questão. Urge que as políticas multipliquem-se e sejam executadas 
de forma mais consistente. Não são admissíveis retrocessos nem limitações àquilo 
que é indispensável para que o ser humano viva com o mínimo necessário à sua 
dignidade, especialmente quando se trata de um ser humano em formação, e que 
necessita de um olhar que considere essa especificidade. (p. 142)

Corroborando com tal ideia, Dutra (2010) dispõe que:

uma sociedade democrática não pode tolerar a pobreza, as desigualdades e as 
condições injustas nas quais muitas crianças e adolescentes vivem. O trabalho in-
fantil se constitui em uma das piores violências designadas da pobreza e da exclu-
são social. Elas acabam negando o futuro a essas pequenas criaturas, com sérios 
prejuízos à sociedade como um todo. O principal desafio da sociedade brasileira é 
fazer com que as políticas públicas quebrem esse ciclo de exclusão social. (p. 192)

Entre as principais consequências da entrada precoce no mercado de trabalho estão o menor 
nível educacional e a renda mais baixa no futuro, quando comparados aos obtidos por indivíduos 
que começaram a trabalhar mais tarde (Anker, 2000). Vem, a propósito, recordar que a Constitui-
ção do Brasil preceitua os direitos sociais (art. 6.º): «a educação, a saúde, a alimentação, o traba-
lho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 
à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição» (Brasil, 2015a).

No que diz respeito à pobreza, Kassouf (2000) considera que, entre os diversos motivos para 
as crianças e os adolescentes entrarem no mercado de trabalho, a pobreza é um fator mais deter-
minante, pois o aumento da renda familiar reduz a probabilidade de a criança trabalhar e amplia a 
probabilidade dela frequentar a escola. Famílias pobres passaram a recorrer ao trabalho infantil e 
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juvenil para complementar a sua renda. Neste sentido, as famílias das classes populares para sobre-
viver necessitam de um maior rendimento para a sua sobrevivência, que por muitas vezes é obtido 
por meio do emprego informal das crianças (Zaluar, 2004).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990), que dispõe sobre a proteção integral à 
criança e ao adolescente, estabelece que:

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegu-
rando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a 
fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade. (art. 3.º)

Estes direitos aplicam-se a todas as crianças e a todos os adolescentes, sem discriminação de 
nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, con-
dição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição económica, ambiente social, região 
e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em 
que vivem (Brasil, 2016).

O mesmo Estatuto preceitua, no seu art. 5.º, que «nenhuma criança ou adolescente será ob-
jeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais» 
(Brasil, 1990).

Na procura de uma solução para este problema social será estruturante desvendar a sua origem 
para que os programas de erradicação possam realmente surtir efeito, intervindo nas conceções 
mais profundas e nas necessidades justificativas das opções. Considera-se que a intervenção do 
Estado será basilar.

Para enfrentar as raízes do trabalho infantil o Governo Federal, em parceria com diversos 
setores governamentais e da sociedade civil, implementou o Programa de Erradicação do Tra-
balho Infantil (PETI) na comunidade do rio Ajuaí. O referido Programa visa prevenir e elimi-
nar o trabalho precoce de crianças e adolescentes com idades compreendidas entre os 7 e os 15 
anos, pretendendo servir como âncora do conjunto das ações setoriais do Governo voltadas para 
a recriação das condições materiais para as crianças envolvidas no trabalho infantil retornarem à 
escola (Governo Federal do Brasil, 2002).

Através da Portaria n.º 666, de 28 de dezembro de 2005, o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome (MDS) promoveu a integração do PETI com o Programa Bolsa Família 
(PBF), programa de transferência direta de renda com condicionalidades que beneficia famílias 
em situação de pobreza e extrema pobreza (Programa Bolsa Família, 2009; Rodrigues, 2015).

Na avaliação do impacto do PETI nos índices do trabalho infantil, a maioria das crianças e dos 
adolescentes (60%) considerou que o PETI não atingiu o objetivo proposto de retirar a criança 
e o adolescente do trabalho, principalmente pelo valor da bolsa que não condiz com a necessida-
de diária desses oleiros. Outros 25% consideraram que o programa atingiu e 15% não souberam 
responder. Entretanto, o valor do benefício representa para esses jovens (100%) a possibilidade 
de melhoria na renda familiar e, consequentemente, o acesso a bens básicos para a sobrevivência 
como alimentação, roupa, e medicamento.

O estudo de Bonito e Miranda (2014) revela que o PETI, na referida comunidade, enfrenta 
dificuldades que devem ser superadas para melhor atingir os seus objetivos. Entre os fatores que 
mais influenciam negativamente o êxito do PETI foram apontados, pelos participantes, o pe-
queno número de crianças beneficiadas, o valor da bolsa-cidadã, o atraso da bolsa e as condições 
de inserção no Programa. Além disso, podem acrescentar-se aos obstáculos encontrados, as esco-
las com infraestruturas inadequadas e as diferentes tarefas atribuídas aos profissionais que atuam 
como monitores na comunidade, uma vez que trabalham com menores de diferentes idades sem 
apoio de recursos didáticos, nem material humano e espaço físico.
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2.3. As comunidades ribeirinhas

É recorrente na literatura que a Amazônia é constituída por diversas formas de associações 
complexas de vida, entre as quais a sociobiodiversidade expressa por um grande número de povos 
que devem ser preservados nos seus diferentes costumes e idiomas (Maues, 1999; Arruda, 2000). 
No caso específico de populações ribeirinhas, Silva (2000) afirma que esses habitantes possuem 
um modo de vida peculiar, diferente de outras populações do meio rural ou urbano, com uma 
cosmovisão relacionada com o mundo das águas. 

Loureiro (1995) assinala que os ribeirinhos estão inseridos neste mundo como pescadores e 
caçadores que desenvolveram uma compreensão específica de ver e viver no planeta, na busca de 
explicar os fenómenos e as situações existentes em cada sociedade. 

No município de Abaetetuba, nas proximidades do rio Ajuaí, afluente do rio Tocantins, esta-
do do Pará, Brasil, abriga-se a jusante a comunidade Nossa Senhora das Graças e, na parte média, a 
comunidade São Sebastião. A moradia desse grupamento populacional está localizada na margem 
do rio, construída em madeira e coberta de palha ou telha de barro, do tipo palafita, para proteger-
-se das marés. Este tipo de arquitetura representa conhecimento técnico transmitido pelos índios 
e é adequado aos ciclos das águas e ao clima amazónico.

As condições sanitárias das moradias são precárias, sendo os dejetos orgânicos e os resíduos 
sólidos lançados nas margens do rio. Além do mais, devido a proximidade das residências com a 
floresta os moradores convivem com fatores de risco relacionados a transmissão de doenças tropi-
cais graves, a exemplo Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) e Doença de Chagas.

A comunidade do rio Ajuaí esteve relegada à margem dos planeamentos estatais, facto este 
comprovado pela precária oferta de ensino na comunidade que perdurou por muitos anos dificul-
tando acessibilidade a educação e implicou na baixa qualidade do ensino aumentando os custos da 
educação para os responsáveis, sendo todos esses fatores considerados determinantes e condicio-
nantes para a inserção da criança no mercado de trabalho (Bonito & Miranda, 2014). Ressalta-se 
que somente na década de 1990 ocorreu a implantação dos níveis fundamental maior e médio na 
comunidade.

Numa sociedade complexa, as vulnerabilidades sociais envolvem diferentes fatores, entre os 
quais as condições de pobreza, as vitimizações, o acesso a meios adequados de enfrentamento de 
riscos e agressões sociais, fragilidades e contingências presentes na trajetória do ciclo de vida do ser 
humano, em decorrência de imposições sociais, económicas e políticas. A realidade apresentada 
sobre a qualidade de vida destas comunidades ribeirinhas contraria o princípio constitucional 
sobre a proteção da criança. Com efeito, dispõe o art. 227.º da Constituição Federal que:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescen-
te, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à con-
vivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negli-
gência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Brasil, 2010)

No que diz respeito à diversidade de atividades económicas, os comunitários do rio Ajuaí 
praticam o extrativismo vegetal, pequenas lavouras, o cultivo de plantas medicinais, a pesca, a 
coleta de camarão, artesanato (com a produção de cestos, peneiros e similares a partir das folhas 
de buriti – Mauritia flexuosa), e pequenos comércios (tabernas). Com estas atividades coexiste o 
extrativismo mineral, baseado na extração de argila, utilizado no fabrico de cerâmica nas olarias 
da comunidade (Figura 1).

Ressalta-se que esta comunidade faz parte da rota do tráfico internacional de substâncias psi-
coativas ilícitas e de produtos contrabandeados. Os seus moradores convivem com os «piratas 
das águas», grupos armados que atuam no narcotráfico. Muitos adolescentes abandonam a escola 
para se dedicarem à pirataria, pois acreditam que este tipo de atividade pode melhorar a sua qua-
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lidade vida. Este cenário evidencia os fatores de risco relacionados com trabalho precoce em que 
esse grupamento populacional está inserido.

Figura 1 – Localização das olarias ao longo do rio Ajuaí, município de Abaetetuba.
Fonte: Epigeo/DSCM/CCBS/UEPA.

As olarias são indústrias familiares com técnicas rudimentares. Os seus produtos são comer-
cializados, principalmente, na sede do município e na capital do Estado. Por diversos fatores, entre 
eles, a falta de investimento, a técnica de fabricação ultrapassada e a instabilidade na cadeia produ-
tiva, não conseguem competir com a qualidade de outros polos de fabricação.

3. MÉTODO

3.1. Desenho do estudo

Considerando que se pretendia com o presente estudo realizar uma investigação empírica 
sobre um fenómeno contemporâneo, que não pode ser dissociado de seu contexto de vida real, 
e que requeria a observação simultânea de vários elementos, optou-se pelo estudo de caso. Este 
método é indicado para encontrar respostas a questões do tipo «como» e do tipo «porque», 
que ocorre um determinado fenómeno contemporâneo da vida real e para quando o investigador 
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tem pouco controle sobre os eventos (Yin, 2015). Dirigiu-se o focus da pesquisa para os processos 
e significados, com análises em profundidade, procurando descortinar as perceções dos elementos 
investigados (Garcia & Quek, 1997).

Entendendo complexidade da pesquisa e o desafio das variáveis envolvidas o estudo partiu da 
perceção dos oleiros. Formularam-se as seguintes questões norteadoras: «Quais são os direitos in-
fringidos pelo trabalho infantil nas olarias da comunidade do rio Ajuaí?» e «De que modo o Estado 
brasileiro protege e garante os direitos da criança e do adolescente na comunidade do rio Ajuaí?».

3.2. Área de estudo

A pesquisa foi realizada no município de Abaetetuba (1° 43’ 05” S e 48° 52’ 57” W), perten-
cente à mesorregião do nordeste Paraense e a microrregião de Cametá, estado do Pará, Brasil, mais 
precisamente numa das comunidades do rio Ajuaí, que formam o complexo das ilhas do municí-
pio (01° 45’ 29’’ S e 49° 03’ 25’’ W) (Figura 2). O critério para a escolha deste locus é o facto de 
esta comunidade representar um exemplo típico de vida ribeirinha, com alto índice de exploração 
do trabalho infantil, facto que foi veiculado pela média nacional e internacional (Carvalho, 1999; 
Cabrini, 2011; O Jornal de Abaetetuba, 2011).

Figura 2 – Mapa de localização da comunidade ribeirinha do rio Ajuaí, PA, Brasil.
Fonte: Epigeo/DSCM/CCBS/UEPA.
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3.3. Sujeitos da pesquisa e população da amostra

Na seleção dos entrevistados, priorizou-se para a coleta de dados aqueles sujeitos que apre-
sentavam relação com as olarias. Todas as olarias em funcionamento no rio Ajuaí (N = 11) foram 
visitadas em 2017, no período compreendido entre outubro e novembro. Os sujeitos da pesquisa 
foram os oleiros donos das olarias, bem como as crianças e os adolescentes que trabalhavam nas 
olarias.

Fez-se uma amostragem por conveniência, em função da disponibilidade dos sujeitos. Res-
ponderam aos questionários 20 crianças e adolescentes e foram entrevistados 10 oleiros.

3.4. Instrumentos da pesquisa e sua aplicação

Na recolha de informação, primeiramente, utilizou-se a técnica da observação com o intuito 
de conhecer a realidade oleira. Nesse momento, houve contato direto e conversas informais com 
os oleiros e com as suas famílias, observados in loco, com registos no caderno de campo. Um dos 
autores deste artigo trabalhou diariamente na localidade durante oito anos. No período de reco-
lha de informação, realizaram-se cinco visitas: duas tinham o objetivo de completar as observações 
realizadas e três foram destinadas à realização das entrevistas ao grupo selecionado.

Foi utilizado um inquérito por questionário contendo 10 perguntas (fechadas e abertas) que 
foi aplicado às crianças e aos adolescentes. A aplicação do questionário objetivou recolher in-
formações, envolvendo questões sobre o perfil, a relação com o trabalho realizado na olaria e a 
situação escolar, entre outros aspetos.

Realizaram-se, ainda, entrevistas semiestruturadas aos oleiros, cujo roteiro continha 10 per-
guntas. O seu objetivo era conhecer a perceção dos entrevistados relativamente ao trabalho in-
fantil nas olarias. Esta opção justifica-se por se entender que tais indivíduos poderiam retratar a 
realidade do contexto do trabalho infantil na localidade. Além disso, apresentam experiência e 
conhecimento suficientes para opinar sobre o problema em questão.

Como estratégia de validação interna, a triangulação da informação foi feita entre os investi-
gadores autores deste trabalho e igualmente com a teoria e o campo metodológico adotado. Após 
explicação aos líderes comunitários do objetivo da pesquisa, foram aplicados os questionários e as 
entrevistas. Os instrumentos de pesquisa foram aplicados às crianças e aos adolescentes mediante 
a presença de seus responsáveis legais (pais ou parentes próximos). A pesquisa está registada na 
Plataforma Brasil e tem autorização do Conselho de Ética para a sua realização. Também foram 
preenchidos e assinados pelos participantes os respetivos Termos de Consentimento Livre Escla-
recido.

3.5. Análise de dados

Os dados quantitativos obtidos a partir da tabulação do questionário foram divididos e anali-
sados conforme a disposição do questionário, analisando-se primeiramente os aspetos pertinentes 
ao perfil da população estudada e, de seguida, a perceção dos diferentes atores da pesquisa. Para 
facilitar a análise dos dados, construiu-se, ao longo da pesquisa, um banco de dados no qual foi 
feita a tabulação das respostas dos questionários aplicados. Após a tabulação dos dados procedeu-
-se à análise das frequências das respostas dos questionários.

As entrevistas realizadas após uma leitura crítica foram analisadas possibilitando a identifica-
ção das questões centrais da pesquisa. Foi assegurado o anonimato dos sujeitos selecionados para 
a realização do trabalho de campo. Para proteção dos entrevistados a identificação foi realizada 
por um símbolo numérico.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Contexto da comunidade do rio Ajuaí

Foi observado, in loco, que não existe um retorno financeiro satisfatório para a melhoria da 
qualidade de vida das famílias oleiras. As dificuldades em escoar a produção, a falta de estrutura 
e de equipamentos para seu beneficiamento, a presença de atravessadores na comercialização dos 
tijolos e a falta de incentivos para a organização de cooperativas e manejo dos recursos naturais, 
diminuem a qualidade e o valor económico da produção, o que favorece o ciclo de pobreza e sub-
desenvolvimento da região.

Note-se que o conceito de rendimento no meio rural, aplicado também a realidade ribeirinha, 
engloba o autoconsumo produtivo ou alimentar (Norder, 1997). Para este autor, outras especifi-
cidades dificultam mensurar a renda neste meio, entre as quais: a) a complexidade na formação 
dos custos de produção e a diversidade na comercialização da produção; b) a utilização de relações 
informais familiares e comunitárias de trabalho, como seja a mobilização coletiva para conseguir 
um determinado fim, baseando-se na ajuda mútua prestada gratuitamente (mutirão); c) a troca de 
dias, que reduz a necessidade de pagamento de trabalho adicional em dinheiro, alterando assim os 
custos de produção e a renda; e d) a ténue articulação com outros indicadores sociais e económi-
cos, para além de outros fatores.

Existiram cerca de 30 olarias nas margens do rio Ajuaí. De acordo com os oleiros entrevis-
tados, apenas 11 olarias estão funcionamento, embora com muitas dificuldades, tendo em vista 
que o valor arrecadado pela comercialização do produto não supre os custos da produção. Essas 
empresas estão localizadas nas partes mais altas das margens dos rios e igarapés e edificadas a partir 
dos tradicionais barracões de madeira, com cobertura de telhas ou palhas. As paredes possuem as 
prateleiras onde são colocados as telhas e os tijolos, antes de seguirem para o forno, sendo que a 
localização nas margens dos rios facilita o escoamento da produção oleira.

Para melhor compreensão do trabalho oleiro, é necessário apresentar as etapas da produção 
do tijolo. Assim sendo, a atividade inicia com a busca da matéria-prima e a extração de argila, sen-
do realizada por oleiros através de mergulhos ou retirada das margens dos rios. Já no interior da 
olaria, a argila é colocada no maromba, que é empurrado com as mãos e pés dos ribeirinhos. No 
maromba, a argila adquire o molde de tijolos contínuos, que são cortados com fios de nylon, por 
oleiros que acompanham o processo trajando camiseta, bermuda e pés descalços. Os tijolos são, 
depois, secados e levados ao forno com temperaturas elevadas para cozimento. Posteriormente, 
são organizados nas prateleiras enquanto aguardam o transporte (Figura 3).

Figura 3 – Trabalho oleiro na comunidade do rio Ajuaí.
Fonte: Tainã Filgueiras, 2017.
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A fase final da fabricação do tijolo envolve um período de 48 a 72 horas de queima, para que se 

atinja o grau necessário para comercialização. Isso exige um grande esforço físico, em que o oleiro 
fica exposto ao calor, pois precisa alimentar a queima colocando lenha no forno para manter tem-
peratura ideal para realização deste processo.

Em qualquer das fases de produção estão envolvidas crianças. Importa sublinhar a elevada 
incidência de mutilações na etapa da produção que envolve o maromba, devido à hélice existente 
em sua estrutura (Bonito & Miranda, 2014; Cabrini, 2011; Carvalho, 1999; O Jornal de Abaete-
tuba, 2011). Recorde-se que nesta fabricação, de caráter rudimentar, não devem estar envolvidos 
crianças e adolescentes, menores de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, 
conforme preconiza a Constituição da República Federativa do Brasil (art. 7.º/XXXIII), particu-
larmente porque, pela natureza do trabalho e pelas condições em que é realizado, é suscetível de 
prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças (OIT, 1973).

4.2. Perceção dos oleiros em relação ao trabalho infantil

Apesar das várias denúncias efetuadas junto do Conselho Tutelar da Criança e do Adoles-
cente, o trabalho infantil, principalmente em olarias, persiste na comunidade ribeirinha do rio 
Ajuaí (Bonito & Miranda, 2014; Carvalho, 1999, 28 nov.; Conexão Repórter, 2011; O Jornal 
de Abaetetuba, 2011). No quotidiano da ilha, é muito comum encontrar crianças e adolescentes 
“ajudando” os seus pais e familiares no trabalho das olarias. Neste nicho específico, pode ser obser-
vado que a referida atividade é um problema passado entre as gerações, visto que para esses oleiros, 
que apresentam a idade média de 55 anos e baixa escolaridade, a aprendizagem é uma herança e 
alternativa de vida que deve ser passada para os seus filhos com muito orgulho, como pode ser 
percebida na fala dos oleiros entrevistados:

Eu comecei a trabalhar com 10 anos e já estou há 27 anos trabalhando na ola-
ria. Eu aprendi com meu pai. Ser oleiro é uma coisa que vai passando de geração 
para geração. Essa olaria aqui era do meu avô. (OLEIRO 1)

Eu sou oleiro desde quando eu me entendi que já dava conta. Desde moleque, 
eu aprendi com meu pai e ele aprendeu com meu avô. Comecei a trabalhar com 10 
anos de idade, hoje eu estou com 47. (OLEIRO 2)

Eu gosto dos meus filhos perto de mim quando não estão na escola. Eles têm 
que ir para escola, mas quando eles estiverem de folga o pai tem que ensinar, por-
que assim eles vão ter uma profissão e não vão matar nem roubar. Ser oleiro é um 
trabalho honrado. (OLEIRO 3)

Sendo uma prática já recorrente, e dada a persistência da vulnerabilidade social, não conse-
guem romper com o ciclo de violência que eles também vivenciaram, naturalizando a prática, que 
pela legislação atual é proibida. Nesse sentido, a condição económica familiar é outro fator que 
pode contribuir de forma direta para a inserção da criança e do adolescente no trabalho precoce, 
conforme se pode observar na fala do oleiro 4:

Eu não sou a favor de colocar o moleque desde muito pequeno na olaria, mas 
não concordo em deixar o moleque muito grande sem trabalhar porque o estudo 
não tá fácil. Queremos que nossos filhos se formem mas às vezes não conseguimos 
porque não temos condição de manter nossos filhos em tudo que eles precisam, 
mesmo com uma lei que fala que eles não podem trabalhar. Os meninos com 14 
anos têm suas necessidades e nós não temos dinheiro. Então preciso que eles traba-
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lhem. Essa profissão tem que ser ensinada e acostumando, mas tem certas realida-
des. Nas ilhas é preciso eles garantir o sustento mesmo que tenha mais dificuldade 
para estudar porque eu não tenho condições de manter ele parado só estudando.

No que à atividade oleira diz respeito é relevante afirmar que os riscos físicos estão presentes 
em todas as fases do processo de fabricação e nas condições de trabalho, entre as quais se destaca a 
falta de equipamento de proteção individual, o excesso de peso, o ambiente insalubre, a exposição 
às intempéries, a postura inadequada, as doenças sistémicas e a sazonalidade da atividade (Diniz, 
2012). Pode dizer-se que, devido às tarefas realizadas e às condições de trabalho, a criança fica 
esgotada fisicamente, o que compromete o seu desempenho escolar.

Na opinião de alguns oleiros, o Estado é omisso à problemática da ilha, sobretudo, aquando 
questionados sobre auxílio financeiro:

Não temos apoio, só o apoio de Deus. Então meus filhos me ajudam, pois se 
não me ajudassem eu não daria conta, toda a família tem que ajudar. (OLEIRO 5)

O problema que estamos enfrentando é a falta de valor do nosso produto. Não 
temos apoio. O milheiro do tijolo custa 190 reais. Não recebemos nenhum benefi-
cio do Governo. Fico indignado com isso. Nós estamos na olaria porque não temos 
saída. Trabalhamos das 7 h as 16:30 h e ganhamos 30 reais por dia. Se existisse 
outra atividade nós faria. (OLEIRO 6)

Quando questionados sobre suas dificuldades encontradas no exercício de suas atividades olei-
ras, os entrevistados atribuíram a vários fatores que influenciam diretamente a desmotivação da 
relação, tais como: falta de apoio técnico, falta de financiamento do Estado, limitações da infraes-
trutura e hábitos considerados por eles como culturais. Acrescenta-se a essa realidade os graves 
problemas com o narcotráfico, as crianças mutiladas nos seus trabalhos diários em olarias e os pro-
gramas sociais e a bolsa família que não levam em consideração sua história e identidade cultural, 
já identificados em estudos anteriores (Bonito & Miranda, 2014).

Apesar da pobreza representar uma das causas importantes do trabalho infantil, não constitui 
o seu único determinante. Esta conclusão fica mais evidente no caso da comunidade do rio Ajuaí, 
cuja inserção no trabalho das crianças e dos adolescentes se encontra, também, associada à questão 
cultural. Como pode ser observado no depoimento do oleiro que foi chamado pela imprensa local 
e nacional de assassino de criança de fundo de quintal:

Me chamaram de pai assassino na televisão. Fiquei com muita vergonha. Du-
rante um tempo eu não saí no rio. Professora, meu pai me ensinou trabalhar nisso. 
Ele aprendeu com meu avô. Toda a minha família vive disso. Não sei fazer outra 
coisa. Achei que poderia ensinar para meus filhos. (OLEIRO 8)

Eu nunca estudei. Não sei assinar meu nome mas sei trabalhar, professora. 
Pode perguntar na comunidade. Sou barreiro, carrego tijolo, tiro açaí. Tudo eu 
faço e tento ensinar para meu filho. (OLEIRO 9)

Nos relatos acima percebe-se a importância da transmissão do conhecimento passado através 
de gerações, no intuito de garantir a sobrevivência. Este tipo de trabalho, exige, no entanto, que 
as crianças trabalhem regularmente ou durante jornadas contínuas, para ganhar o seu sustento ou 
o das suas famílias, com consequentes prejuízos para o seu desenvolvimento físico, educacional e 
social (CENDHEC, 2005). Os direitos da criança e do adolescente começam a ser violados no 
seio da própria família empobrecida, incapaz de fornecer e garantir os direitos fundamentais da 
criança, como seja alimentação, educação, saúde habitação, elementos básicos para qualquer ser 
humano (Nogueira, 2016).
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Diante do exposto, destaca-se que o rompimento dessa prática nefasta a saúde física e intelec-

tual das crianças e adolescentes na comunidade ribeirinha do rio Ajuaí deve ocorrer conjuntamen-
te com intervenção do Estado para que, desta forma, possa ser gerado emprego e qualidade de vida 
para a população que reside nessa área.

4.3. Perceção das crianças e dos adolescentes sobre o trabalho oleiro

Para a compreensão do perfil das crianças e dos adolescentes de forma contextualizada é neces-
sário entender a sua relação com o trabalho e quais os riscos físicos que os envolvem. Estes menores 
têm a idade média de 14 anos. Todos são originários da comunidade ribeirinha e cerca de 80% têm 
baixa escolarização, com o ensino fundamental incompleto. A pesca, a caça, a agricultura, a co-
lheita e o remo e, no caso específico da região, a atividade oleira, faz parte da sua vida quotidiana. 
Por vários motivos, os conhecimentos inerentes a essas atividades são transferidos entre as gera-
ções, entre os quais se destacam a sobrevivência na floresta, a deslocação no rio, a proteção, a pas-
sagem do conhecimento aprendido, a ajuda nas dificuldades diárias e a contribuição económica.

Devido ao processo de empobrecimento das famílias envolvidas, os menores foram subme-
tidos à jornada de trabalho, sem direitos trabalhistas. Muitas das atividades na comunidade, tais 
como apanhador de açaí, roça e barreiro, são exercidas pelas crianças, no intuito de ajudarem os 
seus pais na renda familiar e consequentemente acabam por abandonar a escola.

No que diz respeito à perceção das crianças e dos adolescentes sobre o trabalho infantil, cerca 
de 30% dos entrevistados refere que gosta de trabalhar, fugindo, por isso, da escola para a ativi-
dade com os seus pais. Cerca de 60% afirma trabalhar por necessidade e apenas 10% relatou que 
não gosta de trabalhar na olaria. Contudo, 85% dos entrevistados considera o trabalho perigoso, 
sendo que apenas 15% não percebe os perigos da atividade oleira. De acordo com os resultados 
encontrados, percebe-se que o trabalho infantil faz parte da vida destes atores sociais, que não 
conseguem discorrer a ação degradante dessa atividade.

As crianças e os adolescentes trabalham em diversas atividades dentro de uma mesma olaria: 
enformando, desenformando, empilhando e ensacando tijolos. Trabalham colocando a «mistu-
ra» de barro nas máquinas, na retirada dos tijolos da forma, conhecida como «levantamento de 
tijolos», e no transporte e empilhamento dos mesmos para secagem. Cabe destacar que todos os 
entrevistados consideram a manipulação da maromba a maior dificuldade encontrada na olaria 
e conhecem jovens que já sofreram acidentes nesse aparelho. Dos entrevistados, 60% relata ter 
sofrido algum tipo de acidente nas olarias (lesões dos tecidos moles, ortotraumas, entre outros), 
enquanto 40% não teve problemas.

Apesar de beneficiarem do Programa Bolsa Família, as mesmas crianças e os mesmos adoles-
centes vêem-se obrigados a trabalhar nas olarias para suprir as necessidades económicas da família. 
Como foi relatado, a diária oleira equivale a 30 reais9 e a margem de lucro é muito baixa, invia-
bilizando a contratação de funcionários. Além disso, os adolescentes alegam que necessitam do 
dinheiro para gastos pessoais.

A inserção destas crianças e adolescentes no trabalho oleiro inicia-se muito precocemente, 
os entre os 7 e os 10 anos de idade. Nas atividades, as crianças mais novas são responsáveis pelo 
empilhamento dos tijolos nas prateleiras (Tabela 1).

9 Em 2017, o salário mínimo mensal era de R$ 937,00; o valor diário de R$31,23 e o valor hora de R$4,26 (Decreto 
n.º 8948, de 29 de dezembro de 2016).
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Tabela 1 – Tarefas exercidas nas olarias da comunidade do rio Ajuaí em função da idade dos sujeitos.

Idades Trabalhos realizados na olaria 

7 a 10 Ajudam a empilhar o tijolo.
11 a 14 Ajudam a empilhar o tijolo, coleta de matéria-prima e confeção de tijolos.
15 a 18 Coleta de matéria-prima, confeção de tijolos, carregamento dos batelões (barcos que transpor-
 tam os tijolos).

Fonte: elaboração própria.

A pesquisa revela, ainda, que a maioria dos entrevistados (80%), devido às atividades desem-
penhadas nas olarias, fica cansada após a jornada diária de trabalho. Apenas 20% não apresenta 
comprometimento orgânico. Além do mais, 75% relata que não dispõe de tempo suficiente para 
realizar suas tarefas escolares, enquanto 25% não possui problemas referentes ao assunto.

A relação de trabalho entre o proprietário da olaria e os menores oleiros é baseada apenas em 
acordo verbal, pelo qual é acertada uma diária, sendo que essas ofertas de trabalho ocorrem de 
acordo com as necessidades da olaria. O dinheiro que estas crianças e estes adolescentes ganham 
diariamente é utilizado pelas famílias para comprar roupa, calçado, material escolar, combustível, 
e o restante é destinado à própria subsistência familiar:

A gente ganha para comprar nossas coisas, a gente precisa. (Criança 1)

Meu pai me paga e eu compro as minhas coisas, tá bom. (Criança 2)

Tenho que trabalhar para comprar as coisas que meu pai  não pode dar. (Crian-
ça 3)

Os relatos acima corroboram o último levantamento sobre o trabalho infantil realizado jun-
to aos alunos de escolas públicas municipais e estaduais no município de Abaetetuba. Cerca de 
23,0% das crianças ainda trabalha, sendo que 46,5% trabalha sem remuneração. Entre os que 
trabalham de forma remunerada, 55% repassa esses valores para os pais e 18,5% usam-nos para 
compra comida (Brasil, 2015b). A necessidade de sobrevivência desses sujeitos impede que eles 
enxerguem essa prática como algo incompatível com a sua condição física. E também coloca a 
família numa situação de alienação, por considerar que a perpetuação dessa prática, ainda que 
considerada criminosa nos dias atuais, é algo que necessário para sua sobrevivência e que não há 
outra forma de se viver na região.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista a importância da temática em estudo, esta pesquisa abordou de forma inter-
disciplinar o trabalho infantil nas olarias da comunidade na ribeirinha do rio Ajuaí. Avaliar o 
referido problema é uma forma de reconhecer que existe a necessidade de encontrar soluções que 
possam erradicar o trabalho infantil na referida comunidade. Os resultados encontrados neste 
estudo revelam que a inserção do trabalho infanto-juvenil nas olarias da comunidade do rio Ajuaí 
desrespeita o ordenamento jurídico e as convenções internacionais ratificadas pelo Brasil.

Enquanto por um lado, a lei protege as crianças e os adolescentes, outras realidades conduzem 
à lógica da exclusão e às suas consequências, ou seja, a miséria, fome, identidade cultural não re-
conhecida, não acesso à escola, desemprego e falta de saneamento. A realidade das crianças e dos 
adolescentes da comunidade do rio Ajuaí evidencia danos nos aspetos social, económico, escolar 
e psicológico, pois quando o menor se sente obrigado a assumir a responsabilidade do trabalho 
perde a sua inocência, constituindo assim a perda da infância (Oliveira, 2011; Souza, 2011). Cabe 



388
destacar que, entre os problemas vivenciados na referida comunidade, a evasão escolar é recorren-
te, através das gerações, nas histórias das famílias locais, facto que limita as perspetivas pessoais e 
sociais desses sujeitos que trabalham na infância (Bonito & Miranda, 2014).

Pensar na erradicação do trabalho infantil na comunidade do rio Ajuaí é pensar em medidas 
sociais que evitem a pauperização das famílias oleiras e, consequentemente, a inserção de seus fi-
lhos no trabalho infantil, pois as mesmas, sem recursos, recorrem a meios ilícitos de sobrevivência. 
Destarte, os direitos da criança e do adolescente começam a ser violados no seio da própria família 
empobrecida, incapaz de fornecer e garantir os direitos fundamentais da criança, que são alimen-
tação, educação, saúde habitação, como elementos básicos para qualquer der humano (Nogueira, 
2016).

Devido a ausência de oportunidades na vida desses jovens, o trabalho infantil pode determi-
nar a falta de liberdade individual, visto que para ser livre é necessário um conjunto de requisitos 
gerais e básicos (sobrevivência, segurança, nutrição, saúde, cuidado, cooperação, educação, lazer) 
e de condições específicas e avançadas (desenvolvimento de talentos, superação de dificuldades), 
sendo que cada funcionamento é composto de várias capabilidades (capabilities) que o tornam 
possível (SEN, 2009). Assim sendo, a inexistência dessa capabilidade na vida de uma criança ou de 
um adolescente pode comprometer de forma negativa seu futuro.

Nesse contexto, cabe destacar a ideia de Kant (2007), quando relata que o ser humano não é 
uma coisa, não é, por consequência, um objeto que possa ser tratado simplesmente como meio, 
mas deve em todas as suas ações ser sempre considerado como um fim em si. Mesquita (2016) 
afirma que o ser humano não pode ser coisificado e nem subjugado à vontade arbitrária de outra 
pessoa, pois as pessoas são dotadas de dignidade, na medida em que detém um valor intrínseco, 
logo, a dignidade possuída não é passível de qualquer barganha. Contudo, essa afirmação vai de 
encontro com a realidade vivenciada nas olarias do rio Ajuaí, nas quais a vulnerabilidade social 
expõe as crianças e adolescentes à condição de trabalho infantil privando-o de sua dignidade.

Vale a pena recordar, neste momento, a posição de Santos (1987), para perguntar quantos ha-
bitantes no Brasil são cidadãos. Para o autor, o simples nascer investe o indivíduo de uma soma de 
direitos inalienáveis, que decorrem da sua personalidade jurídica, apenas pelo fato de ingressar na 
sociedade humana viva, tornar-se um ser no mundo, assumindo com os demais, uma herança moral, 
que fez de cada um portador de prerrogativas sociais. Ter, por isso, direito a a habitação, a alimenta-
ção, a educação, a saúde, ao trabalho, a justiça, a liberdade. No fundo, a uma existência digna.

Consideramos, todavia, que uma ação repressiva, para solucionar o problema, não conduzi-
rá a situações totalmente favoráveis. «É preciso implementar políticas sociais que permitam a 
separação das tarefas dos membros das famílias, garantindo às crianças e aos adolescentes o seu 
inalienável direito de viver de acordo com sua idade e necessidade de formação solucionando» 
(Brito Filho, 2016, p.140). Parecem ser necessárias políticas públicas que apresentem no desígnio 
diferentes dimensões sociais, considerando-se os níveis de pobreza, a estrutura e a dinâmica do 
mercado de trabalho, o valor cultural do trabalho na sociedade, o sistema educativo e o papel da 
família enquanto célula educacional. Para a materialização dessa tese é necessário investimentos 
em educação, saúde, geração de emprego e principalmente o resgate da identidade cultural da 
população em estudo.

Somente a partir da superação de paradigmas que influenciam nas relações de poder no âmbi-
to político social e que impedem a sociedade de pensar coletivamente em suas prioridades, é que 
será possível construir políticas públicas que tenham por finalidade diminuir as desigualdades 
sociais e desenvolver a qualidade vida de forma democrática, incluindo as crianças da comunidade 
do rio Ajuaí.

Além do mais, nas últimas décadas, apesar da legislação brasileira determinar que as crianças 
e os adolescentes têm prioridade absoluta de proteção e da implementação de medidas de erradi-
cação de qualquer forma de trabalho de infantil, percebe-se, através deste estudo, que a realidade 
é contraditória ao que é recomendado por lei. O trabalho infantil ainda faz parte do quotidiano 
de muitas crianças, sendo influenciado por vários fatores, entre os quais a má distribuição do ren-
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dimento, a baixa escolaridade, a questão cultural entre outros condicionantes sociais que podem 
ocasionar a inserção do menor precocemente no mercado de trabalho.

Considera-se, por isso, que o pressuposto básico para a superação deste paradigma estará num 
mínimo de consenso em torno de programas sociais que respeitem a diversidade cultural e as di-
ferentes experiências sociais que ocorrem em todas as regiões do país. Convém lembrar que para 
ocorrer um verdadeiro processo de inclusão social no campo devem ser inseridos todos os espaços 
como principal estratégia de combate ao trabalho infantil, desta forma contribuindo para escrever 
a verdadeira história da Amazónia.

Confitos de interesses: Os autores declaram não haver conflito de interesse que poderia cons-
tituir um impedimento para a publicação deste artigo.
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A ESTRATÉGIA E A VANTAGEM COMPETITIVA: 
ESTUDO DE CASO FINTECH NUBANK

(STRATEGY AND COMPETITIVE ADVANTAGE: FINTECH 
NUBANK CASE STUDY)

Thais Argolo1, Fernando Rocha2, Valteir Chaves3 

Resumo

O estudo de caso seguinte configura-se como sendo um esforço teórico/prático, que visa 
correlacionar os conceitos de estratégia e vantagem competitiva, para compreender como estes 
podem ser utilizados enquanto ferramentas potencializadoras do sucesso organizacional. No 
âmbito teórico encontram-se discutidos os principais conceitos e autores que guiam a cons-
trução da estratégia ou que apresentaram formas para se construir uma vantagem competitiva. 
A aplicação prática do estudo consistiu na busca de uma organização que, na sua trajetória, 
apresentasse alguma vantagem competitiva face à sua concorrência. Nesse sentido, o objeto de 
análise escolhido foi a fintech brasileira Nubank, fundada em 2013 e que, até aos dias de hoje, 
tem sido sinónimo de diferenciação no mercado financeiro brasileiro. Deste modo, o estudo 
de caso consiste na observação dos fatores de diferenciação dos produtos desenvolvidos pela 
organização. Esta observação procura compreender como a estratégia adotada pelo Nubank 
se configurou como um fator de competitividade para a organização. 

PALAVRAS-CHAVE:  Estratégia, Competitividade, Diferenciação, Nubank.
 

Abstrat

This case study follows a configuration as a theoretical / practical effort, which aims 
to correlate the concepts of strategy and competitive advantage, to understand how these 
can be used as tools to enhance organizational success. At the theoretical level, the main 
concepts and authors that guide the construction of the strategy or which ways to create 
competitive advantages are discussed. The practical application of the study consisted in 
the search for an organization that in its trajectory has some competitive advantage over 
its competitors. In this sense, the object of analysis chosen was the brazilian fintech cal-
led Nubank, established in 2013 and that until the present day were the same synonyms 
of difference in the brazilian financial market. Thus, the case study consists in observing 
the differentiation factors of the products developed by the organization. This observation 
seeks to understand how the strategy adopted by Nubank was configured as a competitive 
factor for the organization.

KEYWORDS: Strategy, Competitiveness, Differentiation, Nubank.
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1. INTRODUÇÃO

O ambiente digital influenciou diversas mudanças significativas na vida das pessoas e na forma 
como elas interagem entre si. Com as empresas não poderia ser diferente – já que elas também são 
constituídas de pessoas. A internet e as novas tecnologias mudaram a forma como as corporações 
comunicam com os seus públicos de interesse – isto é, consumidor final, fornecedores, acionistas, 
público interno e empresas parceiras, por exemplo – e de pensar em estratégias para ganharem 
vantagens competitivas no mercado.

Mas, para além de existirem empresas que precisam de se adaptar ao ambiente web, procurando 
por formas de estarem cada vez mais presentes nesse meio e, assim, manter os clientes que já têm e 
conquistarem novos, há outras empresas que já nascem digitais e usam a internet e a tecnologia a seu 
favor como uma vantagem em relação aos outros concorrentes do mesmo nicho de mercado. 

O Nubank é um banco brasileiro totalmente digital, desde a emissão das faturas até ao relacio-
namento com os clientes. Nasceu como uma stratup que ganhou visibilidade por ter uma proposta 
original e hoje é uma das principais fintechs da América Latina. O seu modelo de negócio rende à 
empresa diversos prémios de inovação todos os anos. Neste artigo, falaremos um pouco mais sobre 
ele, explorando a teoria de Porter (1985) para analisar as suas vantagens competitivas em relação 
aos bancos tradicionais.

Faremos uma breve contextualização teórica a respeito das definições de startup, fintech e 
banco digital para compreendermos em que cenário a empresa, que é objeto de estudo neste ar-
tigo, se encontra. Depois, uma revisão teórica dos conceitos de inovação, vantagem competitiva 
e estratégia serão feitas para que se explique como estes conceitos se encaixam no contexto do 
Nubank e como estão presentes nas suas práticas.

Por fim, faremos uma descrição das estratégias adotadas pelo banco digital para obter vanta-
gens competitivas em relação aos concorrentes, a ponto de render diversos prémios e reconhe-
cimentos de inovação, contextualizando o cenário de seu surgimento e as inovações que foram 
incorporadas até aos dias de hoje.

2. STARTUPS, FINTECHS E BANCO DIGITAL

O Nubank está inserido em três categorias que o classificam: Startup, fintech e banco digital. 
Cada uma dessas categorias ajudam a construir o modelo de negócio (Marques, 2018) da empresa 
e a posicioná-la como uma protagonista com vantagens competitivas no setor bancário do Brasil. 
Nesta secção, explicaremos cada uma delas.

As startups são empresas que surgem a partir de bases tecnológicas, isto é, “possuem na ino-
vação tecnológica disruptiva os fundamentos da sua estratégia competitiva” (Dullius e Schaeffer, 
2016, p.36). Este termo refere-se ao intervalo entre a criação e inauguração de empresas – mas 
que é passageiro – que usam ferramentas tecnológicas – ou da tecnologia propriamente dita – na 
construção do produto ou no produto/serviço em si.

Este modelo de negócios tem como características ser uma organização temporária que pode 
crescer rapidamente. Por estarem diretamente ligadas ao empreendedorismo (Barroca, 2012), as 
startups têm como desafio um ambiente de extrema incerteza devido à sua falta de experiência no 
mercado, à concorrência com empresas já consolidadas no setor, à indisponibilidade de recursos 
financeiros para investir no crescimento do negócio e à aceitação do produto/serviço pelo merca-
do do que se pretende vender (Dullius e Schaeffer, 2016). Para que consigam sair desta fase inicial 
e se tornem uma empresa de facto, as startups precisam de ultrapassar estas questões sinalizadas 
através de uma gestão que esteja preocupada com a capacidade produtiva da empresa e de gestores 
que saibam lidar com as mudanças do mercado.

Apesar desse cenário, as startups ganham cada vez mais a atenção de investidores pela capaci-
dade que têm de dar um retorno financeiro rápido, se derem certo – principalmente aquelas que 
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são introduzidas em incubadoras, que correm ainda menos riscos de serem descontinuadas. O 
objeto de estudo desta pesquisa – o Nubank – já foi uma stratup e hoje é um banco digital que 
atrai a atenção e curiosidade dos outros bancos concorrentes.

As fintechs são Startups ligadas ao setor financeiro e podem ser definidas como empresas que 
“oferecem serviços financeiros diferenciados de alguma forma através da tecnologia” (Arner, Bar-
beris e Buckley, 2015) – o que explica a sua origem na junção entre as palavras financial e techno-
logy. Outra definição que se pode atribuir às fintechs é dada pela Associação Brasileira de Fintechs 
(ABFINTECHS), que as carateriza como “[...] aquelas empresas que usam tecnologia de forma 
intensiva para oferecer produtos na área de serviços financeiros de uma forma inovadora, sempre 
focada na experiência e necessidades do utilizador” (ABFINTECH, 2019). Nos dias de hoje elas 
estão presentes em todos os setores de serviços financeiros, influenciando a forma como os indiví-
duos lidam com o dinheiro, seja em transferências, realizando pagamentos, na obtenção de crédi-
tos e quaisquer outros serviços. Isto porque a base tecnológica deste tipo de empresa viabiliza para 
um menor custo operacional e uma maior capacidade de penetração em diferentes classes sociais, 
possibilitando uma inclusão financeira de lugares para onde, comumente, os bancos tradicionais 
não direcionam esforços (Cardoso et al., 2018). Este modelo de negócio tem vindo a ganhar des-
taque no mercado financeiro:

através da renovação de fatores que geram maior valor agregado ao produto 
ou serviço prestado pelas empresas tradicionais do setor financeiro tendo como 
exemplo pagamentos, cartões de crédito, seguros e empréstimos. As Startups liga-
das diretamente às finanças criaram um novo nicho de mercado que atinge o con-
sumidor de uma maneira diferente, acrescentando à forma tradicional elementos 
que transpassam o básico e o que normalmente não são oferecidos devido ao custo 
de venda (Moyer, 2014 apud Marques, 2018, p. 21).

De acordo com o Radar Fintech mais recente, divulgado no site da Fintech Lab em agosto de 
2018, o Brasil demonstrou um crescimento de fintechs de 23% em relação a 2017, que tinha aca-
bado com cerca de 369 empresas nesse ramo. Categorias anteriormente menos exploradas, como 
câmbio, remessas e seguros receberam novas iniciativas em 2018. No anterior, o relatório tinha 
constatado que o Brasil é o país da América Latina com o maior número de startups dessa categoria 
(Cardoso et al., 2018).

Entrando especificamente na questão dos bancos digitais, podem ser definidos como “bancos 
sem agências, cuja operação ocorre remotamente via tecnologias de informação, sem, portanto, 
a necessidade de deslocamento físico do cliente” (Bader, 2006, p. 26). Isto quer dizer que servi-
ços que eram anteriormente prestados pelos bancos tradicionais offline, são agora oferecidos ao 
público em plataformas online. Para o grupo digital, isto materializa-se num contato imediato e 
instantâneo com o seu público, com a possibilidade de prestar serviços personalizados devido à 
obtenção de dados pelas aplicações que são capazes de traduzir as preferências de forma indivi-
dualizada. Já para o cliente, este modelo de negócio é um serviço mais conveniente que se molda 
às suas necessidades.

Estes bancos tentam implementar processos mais ágeis, interativos e simples 
para os utilizadores. Assim como ocorre com as fintechs, a tecnologia ajuda-os 
a trabalhar com modelos que permitem maior escalabilidade e menores custos 
operacionais. Como resposta a estes movimentos, os bancos tradicionais criaram 
iniciativas digitais e, em alguns casos, transformaram-se por completo para acom-
panhar a evolução (Cardoso et al., 2018, p. 7).

 
É possível perceber, portanto, que os bancos digitais são capazes de modificar todo o ecossis-

tema do mercado financeiro, tornando-o num ambiente mais competitivo. Principalmente graças 
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a algumas das suas características, como as baixas tarifas – em alguns casos elas nem existem -, 
sejam elas referentes à manutenção de conta, transferência entre contas ou anuidade do cartão de 
crédito (Marques, 2018). O atendimento também é um fator a favor desse modelo, visto que as 
agências tradicionais possuem um horário de atendimento inserido no horário comercial e os ban-
cos digitais possuem um atendimento ininterrupto, o que representa uma vantagem em termos de 
conveniência para os clientes. Isto não quer dizer que os bancos digitais não possuam desafios que 
tenham de enfrentar. É justamente a falta de contacto com o cliente, por exemplo, que pode difi-
cultar a percepção por parte dos gerentes das necessidades reais e desejos do seu público – isto exi-
ge, portanto, uma maior capacitação e sensibilidade por parte desses gerentes. Outros fatores que 
podem ser encarados como desafios aos bancos digitais estão ligadas a uma possível resistência dos 
próprios clientes em usar as plataformas digitais para realizar serviços bancários (Bader, 2006).

Estes fatores não chegam para desacreditar os interessados no setor. Pelo contrário, analisadas 
as reduções de custos consequentes do movimento de migração de transações convencionais para 
o “ambiente máquina” (Bader, 2006, p.29), os bancos digitais ganham vantagens competitivas de 
custos e, consequentemente, possuem uma vantagem estratégica a favor da organização – o que 
torna os bancos digitais ainda mais atrativos a nível financeiro.

3. COMPETITIVIDADE E ESTRATÉGIA

As instituições financeiras procuram novos clientes e modos de concessão de crédito, ade-
quando os seus recursos e tecnologias de maneira a responder às expectativas dos públicos, ga-
nhando assim quota de mercado e potencializando os seus lucros. A conjuntura económica dos 
dias de hoje tem características de competitividade agressiva, consumidores informados e veloci-
dade de transformação de mercados. Deste modo, no contexto competitivo, há um fator que se 
torna preponderante para a organização permanecer competitiva: a capacidade de disponibilizar 
aos consumidores tecnologia, produtos e serviços melhores, para além da sensibilidade necessária 
para perceber as mudanças e adequá-las à sua realidade.

Haguenauer, Ferraz & Kupfer (1996) definem competitividade como sendo a capacidade de a 
empresa formular e implantar estratégias competitivas, permitindo-a ampliar ou manter uma po-
sição de destaque. Nesse sentido, Coutinho & Ferraz (1994) acrescentam que o nível de compe-
titividade depende de fatores sistémicos, estruturais ou empresariais, associando-os às condições 
macroeconómicas, político-institucionais, regulatórias, de infra-estrutura e sociais do país onde a 
organização está inserida. Ou seja, o cenário económico regional é determinante para a consecu-
ção da sua estratégia competitiva.

Nesse sentido, Drucker (1994) acrescenta que, mais importante do que fazer bem as coisas é 
fazer as coisas certas. Sobretudo num mercado competitivo como o financeiro, as organizações 
têm pouca margem para erro. É preciso definir uma estratégia que permita à organização tornar-se 
competitiva. Ora, fazer as coisas certas é, antes de mais nada, obedecer a estratégia para alcançar 
uma posição crescente e consolidada no mercado, procurando, permanentemente, a competi-
tividade. Embora seja difícil, em função da sua multidimensionalidade, arranjar uma definição 
consensual de estratégia (Hambrick, 1983), Chandler (1962) define-a como a determinação de 
objetivos a longo prazo adotados pela organização e a formulação de ações e recursos para alcançar 
os respectivos objetivos estipulados previamente.

Ansoff (1990) avança no conceito de estratégia, ao defini-la como o foco que a organização 
terá de ter para obter êxito em cada área estratégica. Por conseguinte, Ansoff refere a minimização 
dos custos dos produtos e serviços como a melhor estratégia para atingir a competitividade e en-
frentar o mercado com preços iguais ou inferiores aos concorrentes. Contudo, oferecer produtos 
e serviços ligeiramente mais baratos já não é suficiente. É necessário oferecer soluções imediatas, e, 
deste modo, a diferenciação tornou-se numa prerrogativa para a estratégia competitiva.

Num aspeto mais contextual, Porter (1980) afirma que é fundamental associar a estratégia 
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competitiva ao ecossistema, observando como o mercado atua, e, a partir disso, formular a es-
tratégia organizacional. Partindo do pressuposto de que a formulação de estratégias é de âmbito 
interno, o autor aponta três fatores sólidos para que a organização possa alcançar um posiciona-
mento de destaque no seu nicho: liderança no custo total, foco e diferenciação. Sobre o conceito 
de diferenciação, uma das principais estratégias genéricas apontadas por Porter, Ohmae (1998) 
indica que a estratégia será positiva quando permitir à organização perceber melhor as necessida-
des reais do seu público, o que lhe permite apoiar-se nessas mesmas necessidades para criar valor.

4. INOVAÇÃO E VANTAGEM COMPETITIVA

Schumpeter (1942) caracterizava a concorrência como um procedimento contínuo, que sofre 
alterações de acordo com a dinâmica do mercado, sugerindo, portanto, que esse seria o meio por 
onde as organizações crescem, sobrevivem e morrem, ou seja, as que têm aptidão pela inovação e 
adaptação às transformações do meio, crescem e sobrevivem, enquanto as organizações estáticas, 
inertes às variações, são aquelas que, invariavelmente, morrem. As instituições financeiras sofrem, 
permanentemente, pressão por inovação e maximização de lucros, especialmente através da dife-
renciação de seus produtos e serviços financeiros, tornando praticamente obrigatória a absorção 
de inovações tecnológicas como instrumento de vantagem competitiva. Relacionado a isso, a tec-
nologia tornou-se uma grande aliada para a moderação de custos e o alargamento de receitas nas 
instituições e operadoras financeiras.

Shen et al. (2007) cit in Cernev, Diniz e Jayo (2009) já alertava para a incorporação do fenó-
meno de mobile banking & payments nas práticas estratégicas das instituições financeiras como 
um instrumento fundamental para a inclusão bancária e económica, incrementando opções para 
o público tradicional e procurando um novo share com clientes de acesso restrito ou nulo às ati-
vidades bancárias e financeiras. Chakravorti e Kobor (2003) identificaram no mobile banking 
& payments uma inovação sob o prisma estratégico de contenção de custos e maximização de 
receitas, porém, ainda há poucos estudos que colocam essa iniciativa de inovação e vantagem com-
petitiva como negócio principal das instituições financeiras, tais como bancos, administradoras 
de cartões de crédito e outras.

No estudo “Emergência da quinta onda de inovação”, Cernev et al. (2009), menciona que 
existe uma tendência de inovação na tecnologia bancária associada ao interesse estratégico dos 
bancos em diversificar e ampliar a captação de clientes, historicamente muito concentrada em 
clientes de renda média e alta, procurando satisfazer as necessidades da base da pirâmide social, 
conforme endossa Napolitano (2006). A quinta onda de inovação baseia-se no desenvolvimento 
de novos canais de distribuição e modelos de negócio que possam contemplar valores reduzidos e 
menor retorno individual.

Um dos primeiros autores a conceituar vantagem competitiva, Ansoff (1965), definiu-a como a 
vantagem de antever a predisposição do mercado face aos concorrentes, adaptando a sua estratégia 
diante do cenário que se avizinha. Aglietta (1995) foi mais longe. Uniu os conceitos de inovação e 
vantagem competitiva, afirmando que a inovação financeira é uma arma poderosa quanto à concor-
rência e é fonte primordial de vantagem competitiva no meio. De acordo com o autor, identificamos 
uma inovação financeira quando há uma adaptação de práticas já existentes, todavia atendendo às 
transformações contingenciais no contexto económico. Aglietta (1987) exemplifica uma prática dis-
ruptiva de inovação financeira, com a utilização de cheques após a Segunda Guerra Mundial, além 
das transferências eletrónicas de fundos e a difusão de cartões de crédito, nos anos 80.

Dificilmente haverá inovação sem que haja, na adoção dessa prática, uma vantagem compe-
titiva. Do mesmo modo que, remotamente, encontraremos exemplos de vantagem competitiva 
sem que haja, como pano de fundo, um elemento importante de inovação e, tal e qual como num 
desencadeamento de processos competitivos, inovação e tecnologia, efetivamente, estão intima-
mente ligadas. 
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5. A FINTECH NUBANK

A análise do estudo de caso a seguir pretende, acima de tudo, descrever as estratégias utilizadas 
pela empresa Nubank, para conseguir obter uma vantagem competitiva frente aos seus concorren-
tes. Deste modo, para introduzir o nosso objeto de estudo, é importante contextualizar o cenário 
de mercado que propiciou o nascimento desta organização.

Na obra “Marketing 3.0” os autores Kartajaya e Kotler (2010) destacavam que após as mu-
danças vividas no início do século XXI; avanço tecnológico, surgimento dos media sociais e apro-
vação das marcas cada vez mais difuso entre a opinião fornecida pelo ciclo social do indivíduo. 
Caberia às organizações e profissionais de marketing compreender o consumidor na sua totali-
dade, mente, coração e espírito, pois isso seria um fator de competitividade e diferenciação num 
mercado com operações cada vez mais dinâmicas.

Nesse cenário, em março de 2013, o CEO da Nubank, David Vélez, depois de anos de frus-
tração com os bancos tradicionais, contribuiu com $2 milhões para a criação da nova Startup de 
serviços financeiros no Brasil, ou ainda conforme narrativa disponível no site da marca.

No Brasil, pagamos as tarifas e os juros mais altos do mundo pelos piores ser-
viços bancários. Nós sabemos que a tecnologia e o design podem resolver esse pro-
blema. Por isso, unimo-nos em 2013 para redefinir a relação das pessoas com o di-
nheiro, através de uma experiência mais eficiente e transparente. O nosso objetivo 
é acabar com a complexidade e devolver o controlo da vida financeira a cada um4. 

Nesse contexto económico no ano de 2014, data de lançamento do primeiro produto da Nu-
bank, a ²Federação Brasileira de Bancos (Febraban)5  registou um crescimento nas operações com 
cartões de crédito de 15,1% em relação ao ano de 2013 e o volume das transações via cartão de 
crédito somava 963 biliões de reais. 

Quanto aos hábitos de consumo do cidadão brasileiro, conforme divulgado no relatório da 
pesquisa “Mercado de meios eletrónicos de pagamento” realizada em 2013 pela Associação Bra-
sileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs)6; Cerca de 76% da população pos-
suía meios eletrónicos para realizar pagamentos, tornando-se assim algo com uma presença diária 
na vida do cidadão brasileiro, que utilizava este meio para realizar compras das mais distintas 
categorias; Vestuário, Material de Construção, Postos de Combustíveis e Turismo/Transporte. 
Como pontos negativos identificados no estudo, 45% dos entrevistados destacaram que os juros 
cobrados eram altos e 21% reclamaram do custo/existência de anuidades. E ainda uma parcela 
da população pesquisada destacava a possibilidade de perder o controlo dos gastos ao utilizar o 
Cartão de Crédito, o que poderia ser uma oportunidade para melhorar a comunicação acerca dos 
custos: taxas, juros, anuidades. 

Nessa perspectiva nasceu a Nu Pagamentos S.A., ou apenas Nubank, cujos principais fatores 
estratégicos para a construção de uma vantagem competitiva convergiam numa só premissa: a 
diferenciação por meio da tecnologia e serviços oferecidos ao cliente; o tema desta estratégia con-
sistia em devolver o controlo da vida financeira ao cliente.

5.1 A Diferenciação

Deste modo, em setembro de 2014, foi feito o lançamento oficial do primeiro produto da em-
presa, um cartão de crédito que não possuía custo de anuidade e cuja gestão era feita integralmente 

4 Disponível em: <https://nubank.com.br/sobre-nos> Acesso em: 27 mai. 2019.
5 Disponível em: <https://relatorioanual.febraban.org.br/pt/03.htm>. Acesso em: 27 mai. 2019.
6 Disponível em: https://www.abecs.org.br/app/webroot/files/media/7/6/0/b22af92330e3c5e830f69bee3e064.pdf 

Acesso em 27 mai. 2019.
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através de uma aplicação para smartphone, que compreendia o momento da solicitação do cartão 
até à antecipação do pagamento das parcelas de compras efetuadas.

Conforme detalhado na figura 1, o aplicativo desenvolvido permite ao utilizador visualizar em 
tempo real todos os movimentos de compras feitas com o cartão: ajustar o limite de transações; 
antecipar faturas; reportar compras indevidas; realizar bloqueios temporários e ainda enviar con-
vites para amigos que tenham o Nubank.

Figura 1. Funcionalidades Nubank
Fonte: adaptação do site da marca

Ao analisar a estratégia do Nubank, as palavras que merecem maior destaque são inovação e 
diferenciação, por meio de soluções digitais. Sob essa afirmação, a empresa destaca no seu site7 
“Somos uma Startup que desenvolve soluções simples, seguras e 100% digitais para você ter o 
controle do seu dinheiro literalmente nas suas mãos”. 

A estratégia de criar soluções simplificadas que tornam a vida do consumidor mais fácil ren-
deu ao Nubank vários prémios. Seguindo a ordem cronológica dos factos, no ano de 2015, em 
março, a empresa recebeu o prémio Latam Founders8 e em dezembro, do mesmo ano, a aplicação 
foi eleita como a mais inovadora, pela AppStore9.

No ano de 2016, em maio, o Nubank ganhou o prémio Marketers That Matter do Sage 
Group10 , do Vale do Silício e foi eleita a melhor empresa B2C pela Latam Founders. Em julho foi 
distinguido pela Interbrand para a lista Breakthrough Brands11. Em agosto, foi eleita como uma 
das Melhores Empresas Para Trabalhar pelo Great Places to Work Brasil12.  

Em janeiro de 2017 foi eleito como o melhor cartão pelos clientes, em um estudo realizado 
pela CVA Solutions13 e em março do mesmo ano foi eleita, pelo segundo ano consecutivo, como 
a melhor empresa B2C pela Latam Founders. 

Em 2018, no mês de fevereiro, no 16° Fórum Brasileiro de relacionamento com o Cliente 
(FBRC) - Prémio Experiência do Consumidor / IBRC. ficou em 3º lugar no ranking geral e em 1º 
na categoria cartão de crédito14. Ainda no mês de fevereiro, recebeu o prémio Fast Company 15 o 

7 Disponível em: <https://nubank.com.br/sobre-nos/>. Acesso em: 27 mai. 2019
8 Disponível em: <http://latam-founders.com/>. Acesso em: 27 mai. 2019.
9 Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2015/12/periscope-nubank-e-mais-melhores-apps-

-para-iphone-e-ipad-de-2015.html>. Acesso em: 27 mai. 2019.
10 Disponível em: <https://startupi.com.br/2016/05/manuba-recebe-premio-de-marketing-no-vale-do-silicio/>. Aces-

so em: 27 mai. 2019.
11 Disponível em: <https://startupi.com.br/2016/07/nubank-e-nomeado-um-breakthrough-brand-pela-interbrand/>. 

Acesso em: 27 mai. 2019.
12 Disponível em: <https://gptw.com.br/ranking/melhores-empresas/>. Acesso em: 27 mai. 2019.
13 Disponível em: <https://www.cvasolutions.com/seu-dinheiro-alem-do-nubank-estes-sao-os-cartoes-preferidos-dos-

-brasileiros/>. Acesso em: 27 mai. 2019.
14 Disponivel em: <https://www.ibrc.com.br/ranking-exame-ibrc/> . Acesso em: 27 mai. 2019.
15 Disponível em: <https://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2018/sectors/latin-america>. Acesso 

em: 27 mai. 2019.
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3º lugar entre as 10 empresas mais inovadoras da América Latina em 2018, em setembro foi eleita 
como a empresa mais desejada para se trabalhar no prémio Linkedin Top Startups16. 

Já no ano de 2019, em fevereiro, foi eleita como a empresa mais inovadora da América Latina, 
pela revista Fast Company, e em março foi eleito o melhor banco do Brasil, segundo a revista 
Forbes17. 

Várias são as teorias e dimensões de análise que podem ser empregues para compreender o 
sucesso do Nubank. Entretanto, quanto ao que compete a estratégia empresarial, a teoria que 
utilizamos neste artigo para a análise do caso é o conceito da estratégia de diferenciação - uma 
das estratégias génericas propostas por Porter (1985) para alcance da competitividade. Segundo 
o autor “Numa estratégia de diferenciação, uma empresa procura ser única no seu setor ao longo 
de algumas dimensões que são amplamente valorizadas pelos compradores”. (Porter, 1985, p.14)

Deste modo, com base no conceito da diferenciação, foi construída a grelha de análise deta-
lhada no quadro 1, para identificar os principais fatores que diferenciam o Nubank dos outros 
concorrentes existentes no mercado. 

Quadro 1. Grelha de análise dos fatores de diferenciação de produtos Nubank

Produto  Lançamento Fator de Diferenciação

Cartão de crédito 2014 Sem custos de anuidade.
  Sem custos de emissão do cartão fisico.
  Todas as funções disponíveis numa app.

Nubank Rewards 2017 Pontos não expiram.
  1 real gasto = 1 ponto.
  Permite utilizar pontos para abater na fatura do cartão.

NuConta 2017 Sem taxa de manutenção.
  Sem taxa de transferência TED.
  Sem taxa de depósitos e emissão de cartão de débito.
  Gera cobranças de qualquer valor, para terceiros.

Função débito NuConta 2018 Tecnologia contactless (Aproximação do cartão).

Empréstimo Pessoal 2019 Contratação na aplicação em dois cliques.
  Visualização de todos os custos da contratação.
  Antecipação através do aplicativo.

Fonte: Elaboração própria

Nesta análise, para além de observar em que pontos o Nubank diverge dos serviços bancários 
tradicionais, é possível também identificar o processo de construção da diferenciação proposto 
por Porter (1985), onde a empresa seleciona alguns atributos que o seu público percebe como 
importante e se posiciona para satisfazer exclusivamente essas necessidades. 

Deste modo, ao olhar para a trajetória do Nubank, pode-se concluir que, por meio de soluções 
simples, do ponto de vista do consumidor, a empresa acaba por conseguir uma vantagem compe-
titiva que nada tem a ver com processos dispendiosos, mas sim com a entrega do básico para os 
seus clientes. 

Ainda acerca da afirmação exposta supra, em entrevista ao Jornal El País, o CEO da empresa 
David Vélez destaca um dos pontos da cultura de diferenciação do Nubank.

16 Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/linkedin-top-startups-2018-25-mais-desejadas-brasil-clau-
dia-gasparini>. Acesso em: 27 mai. 2019.

17 Disponível em:  <https://www.infomoney.com.br/negocios/grandes-empresas/noticia/7971986/nubank-e-eleito-o-
-melhor-banco-do-brasil-pela-forbes->. Acesso em: 27 mai. 2019.
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As empresas tradicionais veem o atendimento como um centro de despesa, 

como um custo operacional. Tentam contratar pessoas que não têm oportunida-
des salariais muito altas, terceirizam para empresas que têm alta rotatividade. Nós 
vemos o atendimento como uma oportunidade de conseguir mais clientes. Se o 
cliente liga e adora a experiência de falar com o Nubank, ele vai contar a experiên-
cia a dez pessoas, aos amigos, à família. (Ceo  Nubank, El País, Janeiro de 2018)18.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como considerações finais, destacamos o modelo de negócio adotado pela empresa. O fac-
to de ser 100% digital já coloca o Nubank à frente dos restantes concorrentes do setor e ainda, 
conforme os estudos de Barder (2006), o diferencial neste tipo de negócio consiste no facto de 
que para satisfazer as necessidades do cliente não é necessário que este procure uma agência. O 
contacto é feito diretamente através de canais digitais, o que permite oferecer um atendimento 
rápido e personalizado. 

Nesse sentido, alinhando a tecnologia a processos de escuta eficiente do que é de valor para o 
cliente, o Nubank conseguiu traduzir as principais exigências do mercado em soluções inovadoras 
e diferentes dos produtos já oferecidos por outros bancos. Exemplo disso é o cartão de crédito que 
atende a 100% das necessidades de controlo da vida financeira, que foi analisado previamente na 
pesquisa (Abecs). 

Logo, o conceito de competitividade, que para Ansoff (1965) consistia em antever um cenário 
de mercado, na estratégia do Nubank pode ser entendido como um processo que faz parte da cul-
tura organizacional, pois, todas as soluções/produtos desenvolvidos se fundamentam na premissa 
de antever as necessidades dos clientes. 

Como limitação do presente estudo fica o facto de que não foi possível obter dados dos con-
correntes, em função da ausência de recursos e pelo facto de tais dados não se encontrarem dis-
poníveis de forma clara e explícita para que fosse feito o cruzamento e comparação com os dados 
do Nubank. 

Em futuras linhas de investigação destacamos que, para além da obtenção e cruzamento com 
os dados da concorrência, poderão ser feitos estudos que tentem analisar os fatores de diferencia-
ção em áreas específicas da organização, como por exemplo: design de produtos, comunicação 
interna e processos de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos.
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BENEFÍCIOS E BARREIRAS NA IMPLEMENTAÇÃO 
DE PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL: 

UMA ABORDAGEM QUALITATIVA

BENEFITS AND BARRIERS IN THE IMPLEMENTATION OF 
SOCIAL RESPONSIBILITY PRACTICES: A QUALITATIVE 

APPROACH

Tiago Guimarães1; Vítor Braga2; Marisa R. Ferreira3; Alexandra Braga4 

Resumo

A realização do presente trabalho tem como principal objetivo analisar de que forma 
as empresas socialmente responsáveis interpretam o tema e o colocam em prática, conside-
rando os benefícios e barreiras aquando da implementação de práticas de responsabilidade 
social (RS), destacando as oportunidades e dificuldades decorrentes da colaboração com 
organizações do terceiro setor. Para atingir esse objetivo, o estudo alicerçou-se numa análise 
qualitativa de dados que teve por base uma amostra de treze elementos, constituída por 
empresas de diversos setores de atividade. Posteriormente procedeu-se à sua análise com 
recurso ao software NVivo para o tratamento de dados. Concluiu-se que a RS sugere dife-
rentes interpretações por parte das empresas, considerando o principal benefício a criação 
de um ambiente interno motivador. A resistência interna constitui o principal entrave à 
sua implementação, e a falta de transparência das organizações do terceiro setor revela-se 
como uma dificuldade em termos de colaboração, apesar de se verificarem oportunidades 
que beneficiem ambas as partes.

PALAVRAS CHAVE: benefícios, barreiras, responsabilidade social
 

Abstrat

The main objective of this study is to analyze how socially responsible companies inter-
pret the theme and put it into practice, considering the benefits and barriers when imple-
menting SR practices, highlighting the opportunities and difficulties arising from collabo-
ration with third sector organizations. To achieve this objective, the study was based on a 
qualitative analysis of data that had the basis of a sample of thirteen elements, constituted 
by companies of the most diverse sectors of activity. Subsequently it was analysed trough 
NVivo software. It was concluded that the SR suggests different interpretations by the com-
panies, considering the main benefit is the creation of a motivating internal environment. 
Internal resistance is the main impediment to its implementation, and the lack of trans-
parency of third sector organizations proves to be a difficulty in terms of collaboration, 
despite opportunities that benefit both parts.

KEYWORDS: benefits, barriers, social responsibility
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1. INTRODUÇÃO

A partir da última década do século XX o tema da responsabilidade social corporativa (RSC) 
tem vindo a ganhar cada vez mais expressão a nível global, levando a que as organizações assumam 
a iniciativa de tomar determinados comportamentos a nível social ou ambiental que vão para além 
das obrigações legalmente exigidas (Carroll et al., 2019; Young, 2016). Neste contexto, o presen-
te artigo tem como principal objetivo analisar a perspetiva de atuação das empresas socialmente 
responsáveis, tendo em consideração os benefícios e barreiras com que estas se deparam aquando 
da implementação de práticas, salientando concomitantemente as oportunidades e dificuldades 
decorrentes da colaboração com organizações do terceiro setor.

Este estudo divide-se em três partes, a revisão de literatura onde se procura apresentar as ideias 
dos principais autores no que diz respeito à responsabilidade social, abordando a sua contextuali-
zação, perspetivas sobre o tema, motivos que levam as organizações a adotar práticas socialmente 
responsáveis e os principais impedimentos. Após a revisão são apresentados e discutidos os resul-
tados obtidos, comparando-os com a revisão teórica, recorrendo ao software NVivo. Por fim são 
apresentadas as principais conclusões a retirar do estudo, seguidas das limitações e metodologias 
a ter em conta em futuros projetos.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Responsabilidade Social: Contextualização

Nos últimos anos tem-se assistido a uma alteração profunda relativamente ao papel que as 
empresas desempenham na sociedade, sendo que, o que antes era considerado responsabilidade 
exclusiva dos Estados, atualmente, passam também as empresas a tomar a iniciativa por uma série 
de questões que vão para além do que é legalmente exigido, como questões relacionadas com mu-
danças climáticas, direitos humanos, trabalho infantil e proteção ambiental, levando ao conceito 
de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) no qual se estabelece uma relação de cooperação 
entre Estado, atividade empresarial e sociedade (Gjølberg, 2009).

O conceito de RSC tem vindo a crescer em termos de importância e significado, fazendo 
com que o tema venha a ser objeto de debates e pesquisas. A ideia de que as empresas têm algu-
mas responsabilidades para com a sociedade, para além do seu objetivo de obter lucro para os 
shareholders tem-se manifestado ao longo dos anos (Carroll & Shabana, 2010) e agora é vista 
como parte integrante da estratégia corporativa das empresas (Choi, Kwak, & Choe, 2010). A 
dificuldade em definir responsabilidade social pode potencialmente representar um problema sig-
nificativo, remetendo para o facto de a tendenciosidade de algumas definições divergentes levar a 
que as pessoas interpretem o tema de diferentes formas. As várias definições de responsabilidade 
social corporativa enquadram-se em cinco dimensões: dimensão ambiental, dimensão social, di-
mensão económica, dimensão dos stakeholders e a dimensão da voluntariedade (Dahlsrud, 2008). 
A Comissão das Comunidades Europeias, através do Green Paper define responsabilidade so-
cial corporativa como: “A concept whereby companies integrate social and environmental con-
cerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary 
basis.”(Communities, 2001, p.6), podendo esta definição ser enquadrada na dimensão ambiental, 
social, dos stakeholders e da voluntariedade.

Mais do que nunca, as preocupações das empresas passam pela afetação de recursos e tomadas 
de iniciativa sociais que vão desde a proteção ambiental e social (abrangendo as comunidades) 
a práticas empresariais socialmente responsáveis (Du, Bhattacharya, & Sen, 2010), pois o com-
portamento dos consumidores modernos indica que estes se preocupam cada vez mais com os 
problemas sociais, exigindo que as empresas não operem apenas numa lógica de lucro mas tam-
bém no sentido de melhorar a esfera social e ambiental, portanto, a RSC não deve ser entendida 
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somente como um custo mas sim como um investimento que cria valor para todos os stakeholders 
(Boccia & Sarnacchiaro, 2018). Esta situação tem levado a que a maioria das grandes corporações 
defendam princípios que garantam que as suas operações, bem como todas as atividades ao longo 
da cadeia de abastecimentos, sigam os padrões de comportamentos socialmente responsáveis, as-
segurando o respeito pelos direitos humanos (Vidal-Leon, 2013).

Embora este crescente aumento pela preocupação com atividades ligadas à responsabilidade 
social corporativa esteja intimamente relacionado com a procura pela maximização do valor da 
empresa, muitas vezes procura-se concomitantemente investir em práticas de RSC para benefício 
privado, isto é, para aumentar a reputação de gestores e blockholders (Barnea & Rubin, 2010).

2.2. Responsabilidade Social: Motivações

Nas recentes décadas tem-se assistido a movimentos antiglobalização e mudanças no paradigma 
da gestão das empresas que surgem como resposta a escândalos relativamente a crescimentos (em 
termos de lucro) potencialmente suspeitos, desafiando empresas líderes a declararem-se socialmente 
responsáveis e a, efetivamente, definirem estratégias de crescimento sustentável, bem como a ajusta-
rem o realinhamento dos recursos humanos no que diz respeito ao comprometimento que os gesto-
res têm perante uma atuação responsável através de stock options (Maignan & Ferrell, 2004). 

Para Portney (2008), uma das primeiras razões que levam as empresas a empreender atividades 
de responsabilidade social remete para o facto de estas quererem agradar os seus clientes atuais e 
potenciais, através da publicação dos seus relatório de responsabilidade corporativa. A segunda 
razão está relacionada com o incentivo que é dado aos colaboradores, aumentando a sua lealdade 
para com a empresa, o que por sua vez aumenta a sua produtividade e facilita o recrutamento de 
futuros funcionários (Kuo, Kremer, Phuong, & Hsu, 2016). A terceira razão pela qual as empresas 
adotam práticas socialmente responsáveis remete para a atração de investidores, pois constatou-se 
um aumento no investimento em empresas com compromissos em RSC (Lopatta, Jaeschke, & 
Chen, 2017). A quarta razão tem que ver com a promoção da boa vontade da comunidade, visto 
ser um fator sempre benéfico para a empresa (Cobourn & Frawley, 2017; Scandelius & Cohen, 
2016). A quinta razão está relacionada com a melhoria das relações entre a empresa e os agentes 
reguladores de mercado (Šontaitė-Petkevičienė, 2015).

A grande criação de valor reside nas relações que as organizações estabelecem com as partes 
interessadas a nível interno e externo, destacando três grupos específicos: clientes, colaboradores e 
shareholders. Ao nível de clientes, as mensagens de responsabilidade social visam satisfazer as suas 
necessidades atuais sustentadas num modo de atuação ético permitindo alcançar novos clientes. 
Relativamente aos colaboradores, o modo de agir foca-se no desenvolvimento de capacidades e 
melhores oportunidades de carreira com efeitos positivos não só para o colaborador, mas tam-
bém para a organização. Em relação aos shareholders, estes valorizam a importância da confiança 
obtida através de comunicações honestas, e oportunas, traduzidas pelo aumento do património 
líquido (Snider, Hill, & Martin, 2003). Tendo em conta esta três dimensões, a RSC pode incluir 
a doação de uma percentagem da receita a uma causa social, o aumento da consciencialização de 
uma questão social ou o incentivo dado aos funcionários no sentido da voluntariedade na comu-
nidade local (Du, Bhattacharya, & Sen, 2011).

Tendo em consideração que as empresas consideradas socialmente responsáveis, são, muitas vezes, 
vistas como entidades éticas, cabe a estas estabelecer códigos de ética para os seus colaboradores, no 
sentido de poderem melhorar as suas atitudes individuais no trabalho. De certa forma, o ajustamento 
das práticas internas refletir-se-á para o exterior através de boas políticas para alinharem os comporta-
mentos do staff, beneficiando a relação empresa/colaboradores (Valentine & Fleischman, 2008).

No que concerne ao desempenho financeiro, apesar de não existirem evidências empiricamen-
te comprovadas que permitam concluir que as empresas que optem por práticas socialmente res-
ponsáveis apresentem uma performance financeira superior às que não o fazem, o que é certo é que 
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as primeiras apresentam, no mínimo, resultados semelhantes, senão mesmo superiores às segundas 
(aquelas empresas que não optam por práticas socialmente responsáveis) (Pava & Krausz, 1996). 
Num cenário positivo, a adoção de propostas de RSC está associada à melhoria da satisfação dos 
colaboradores e beneficia a empresa na medida em que esta consegue atender os clientes que são 
mais recetivos a práticas sustentáveis traduzindo-se assim no aumento da produtividade no tra-
balho e no crescimento das vendas (Flammer, 2015), pois sendo os clientes mais leais à empresa, 
estes estão dispostos a pagar mais pelos bens e/ou serviços da empresa (Portney, 2008).

Relativamente ao impacto que as estratégias de RSC têm nos consumidores, e à medida que 
o tema ganha cada vez mais importância, muitas são as empresas que optam por estas práticas 
com o intuito de, com isto, ter repercussões positivas nos consumidores (Brock, 2005; Deng & 
Xu, 2017; Marin, Ruiz, & Rubio, 2009). Uma estratégia de RSC pode aumentar a fidelidade dos 
consumidores na medida em que quanto maior for a sua identificação em relação à empresa, bem 
como a sua reputação no mercado, maior será o impacto desta, sendo que os clientes tenderão a 
julgar que as medidas de RSC são baseadas no próprio interesse da empresa (Li, Liu, & Huan, 
2019). O objetivo de uma iniciativa de RSC baseada na lealdade reside no facto de que, com essa 
estratégia, levar a que o consumidor desenvolva um juízo de valor mais positivo relativamente à 
empresa, identificando-se com a mesma (Marin et al., 2009). Para Castaldo et al. (2009), a repu-
tação da empresa em proteger os direitos e interesses do consumidor aliada ao facto de os produ-
tos comercializados cumprirem os requisitos éticos e sociais leva a que a perceção por parte do 
consumidor em relação à empresa acarrete a intenção da compra dos seus produtos e, portanto, a 
empresa obtenha vantagem competitiva nas áreas onde a confiança é fundamental. Não obstante, 
um outro aspeto considerado pelo consumidor diz respeito ao timing no qual a iniciativa social 
diz respeito, isto é, se a estratégia de RSC teve como princípio uma atitude proactiva ou reativa, 
sendo que no caso da mesma ser proactiva, haverá tendência para um desenvolvimento das cren-
ças, intenções e atitudes dos consumidores (Becker-Olsen & Hill, 2006).

2.3. Responsabilidade Social: Barreiras

Tendo em conta que “Barriers are components that block and test the execution of CSR […]” 
(Govindasamy & Suresh, 2017, p.33), para De Tienne & Lewis (2005), os principais impedimentos 
aquando da implementação de práticas de RSC remetem para a pressão dos media e toda a opinião so-
cial (negativa) que isso poderá gerar, acarretando custos para as empresas, tanto a nível financeiro como 
de imagem. A par disto, a legislação revela-se como um entrave, tornando este processo demasiado 
burocratizado, onde muitas vezes os governos deveriam assumir um papel mais relevante, protegendo 
as empresas socialmente responsáveis (Albareda, Lozano, Tencati, Midttun, & Perrini, 2008).

As restrições financeiras (Kuo et al., 2016), a falta de comprometimento entre todos os cola-
boradores (incluindo administradores), a crescente preocupação com a reputação e  imagem que 
a empresa transmite para o mercado, a falta de um planeamento estratégico em termos de RSC, a 
falta de parceiros com quem a empresa possa colaborar e a regulamentação governamental fazem 
parte de um conjunto extenso de barreiras que impedem ou restringem as organizações de avançar 
com mais medidas sociais (Faisal, 2010).

Para além destas, Shen, Govindan, & Shankar (2015) identificam ainda a falta de conscien-
cialização dos stakeholders, a falta de informação e conhecimento relativamente à RSC por muitas 
organizações, a falta de conhecimento do cliente (e suas necessidades), a cultura da empresa e a 
diversidade ( no sentido em que a RSC pode ser interpretada de diferentes formas, entre países e 
empresas, o que faz com que aquando da sua implementação surjam dúvidas relativamente ao seu 
modus operandi).

Salvador-figueras, Maria Agudo-Valiente, & Garces-Ayerbe (2017) subdividem este tópico 
em: barreiras subjetivas e barreiras objetivas. Para os autores, as barreiras subjetivas dizem respeito 
às conceções e ideias/crenças que os CEO’s e administradores de empresas foram desenvolvendo 



409
ao longo do tempo, criando muitas vezes, de forma involuntária, obstáculos ao desempenho de 
práticas socialmente responsáveis, tais como a ideia de que a RSC só pode ser aplicável em grandes 
empresas, a RSC consiste apenas em empreender ações sociais e projetos solidários, a responsabi-
lidade social é apenas uma tendência como forma de responder às questões levantadas pelas vozes 
mais críticas no que concerne à proteção ambiental e ao respeito pelos direitos humanos, resultan-
do daí o facto de a mesma não constituir uma verdadeira convicção estratégica mas sim um plano 
para melhorar a imagem das empresas. A par disto, fazem parte das barreiras subjetivas, a ideia de 
que a RSC é um valor utópico, o qual não pode ser integrado no objetivo estratégico das empresas.

Relativamente às barreiras objetivas, os autores identificam a ausência de tempo de planea-
mento por parte da gestão de topo, a falta de envolvimento de todas as partes interessadas, a falta 
de recursos económicos, incluindo subsídios governamentais (tal como defende Kuo et al. (2016) 
e Albareda et al. (2008)), e ainda a ausência de uma visão ao meio envolvente que permita a criação 
de oportunidades e parcerias que possibilitem agregar valor e criar sinergias.

3. METODOLOGIA

Tendo em conta que se trata de um estudo qualitativo, a técnica de amostragem é não aleatória 
e intencional, o que quer dizer que os elementos que constituem a amostra não foram selecionados 
segundo um critério estatístico nem se conhecia a probabilidade de um elemento da população 
ser escolhido, mas foram selecionados de acordo com determinados critérios, resultando numa 
amostra adaptada ao estudo em questão. Posto isto, incorre-se no risco de não se poder generalizar 
os resultados obtidos com precisão estatística para além do grupo selecionado, o que não constitui 
verdadeiramente uma desvantagem, pois, tendo em conta o tipo de estudo que se trata e a técnica 
de amostragem utilizada, não é valorizada a representatividade.

A amostra é constituída por 13 empresas, e a sua escolha teve por base os seguintes critérios: o 
setor de atividade, o CAE (Classificação Portuguesa das Atividades Económicas) e o número de 
colaboradores (Tabela 1).

Tabela 1- Representação da amostra

Empresa Setor de atividade CAE Nº de colaboradores

1 Restauração 5301 11
2 Engenharia de reabilitação e instalações elétricas 43210 64
3 Centro de abate e venda de peças novas e usadas 45320 12
4 Área da proteção civil, socorro de pessoas e bens 84250 350
5 Desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de software 6202 280
6 Prestação de serviços de saúde 86210 28
7 Gestão de Património, Gestão de Condomínios, Imobiliária   68322 17
8 Serviços Prestados a Outras Empresas 82990 42
9 Produção, comercialização de calçado e afins 15201 40
10 Farmácia comunitária 47730 5
11 Fabrico de algodão Hidrófilo 21202 73
12 Logística e distribuição 46390 750
13 Comercialização de produtos de beleza e relacionados 
 com o bem-estar físico 47750 875

A recolha de dados teve por base um guião de entrevista previamente estabelecido (Ilustração 
1 - anexo), sendo este direcionado e adaptado para a amostra, querendo isto dizer que, embora se 
cumprisse a ordem das questões, procurou-se concomitantemente ajustá-las, bem como a forma 
de as expor conforme o entrevistado e a empresa correspondente. Um dos principais benefícios 
decorrentes da utilização das entrevistas como método de recolha de dados é a qualidade e profun-
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didade da informação recolhida, flexibilidade de respostas e a possibilidade de interpretação de ati-
tudes e expressões por parte do entrevistado que levam a que o tratamento de dados seja o mais com-
pleto e rigoroso possível. Por outro lado, este método acarreta algumas limitações ao nível da lenta 
recolha de informação, possível influência de opiniões dos entrevistados e/ou inibição dos mesmos.

Tendo em conta que se trata de uma análise qualitativa, recorreu-se ao software NVivo para 
o tratamento de dados que surgiram das entrevistas, sendo essencial para isso a transcrição das 
mesmas para o processador de texto Microsoft Word. Dada a elevada quantidade de informação 
recolhida, foi necessário reduzi-la para se poder analisar os dados, e nesse sentido, o software NVi-
vo foi fundamental na medida em que permitiu a realização de uma análise de conteúdo, isto é, 
permitiu analisar o texto de forma sistemática e quantificar a ocorrência de determinadas palavras 
ou ideias semelhantes e agrupá-las (homogeneizá-las), de forma a ser possível proceder a inferên-
cias e interpretações dos dados observados.

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Inicia-se nesta secção a apresentação dos principais resultados observados, estando estes sepa-
rados por questões, procedendo desta forma a uma análise, inicialmente, individual e posterior-
mente mais ampla.

Questão 1: Definição de Responsabilidade Social
Relativamente à primeira questão, na qual se pretendia uma definição de responsabilidade 

social, constatou-se a existência de várias definições para o tema, isto é, não existe consensualida-
de na sua definição, corroborando a ideia de Dahlsrud (2008), na qual a dificuldade em definir 
responsabilidade social poder representar um problema significativo, pois isso está dependente 
da forma como cada empresa interpreta o conceito. De acordo com o mesmo autor, e com base 
no gráfico 2, pode-se enquadrar as respostas nas cinco dimensões apresentadas pelo mesmo: a 
dimensão ambiental está presente, tendo em conta que quatro empresas indicam que responsa-
bilidade circular deve considerar a economia verde e circular e ainda a presença de seis respostas 
que consideram o ambiente interno e externo (ambiente); a dimensão social está patenteada, visto 
três empresas responderem “colaboração e compromisso”, duas referem a equidade e nove a ne-
cessidade de olhar para a sociedade como um todo; a dimensão económica enquadra-se, pois três 
empresas responderam que responsabilidade social envolve a existência de outro objetivo que não 
o lucro; a dimensão dos stakeholders está presente quando seis empresas afirmam que responsabi-
lidade social implica ter em consideração o ambiente interno e externo, e por fim a dimensão da 
voluntariedade está espelhada no momento em que seis empresas consideram que responsabili-
dade social exige, muitas vezes, a que se vá para além das obrigações, isto é, do que é legalmente 
exigido. De referir ainda que o facto de algumas empresas terem divagado nesta questão, permitiu 
observar um outro ponto no tema responsabilidade social, que é o de que muitas vezes se procura 
investir em práticas de RS para benefício próprio, tanto para melhorar a imagem da empresa ou a 
reputação dos gestores (Barnea & Rubin, 2010).
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Gráfico 1- Questão 1: Definição de Responsabilidade Social

Questão 2: Que práticas de responsabilidade social tem a empresa?
Tendo em consideração o pensamento de Du et al. (2010), o comportamento dos consumi-

dores atuais tem levado a que as empresas deixem de operar apenas numa lógica de lucro, e passem 
a implementar na sua estratégia uma componente social, a qual passa pela afetação de recursos 
e tomadas de iniciativa sociais que vão desde a proteção ambiental e social, incluindo todos os 
stakeholders.

Através dos gráficos 2, 3, 4 e 5 comprova-se que, de facto, todas as empresas têm em considera-
ção tanto aspetos sociais (incluindo a comunidade e até o próprio ambiente laboral), ambientais 
(passando pela separação de resíduos e reciclagem), como a própria criação de programas internos, 
como acontece na Empresa 5, através do Fair Game onde o principal objetivo é a promoção da 
“igualdade e diversidade relacionada com raça, com a orientação sexual e com religião”. A empresa 
tem em conta a sua transversalidade enquanto organização e parte integrante de uma sociedade, 
considerando o respeito pelos direitos humanos (Vidal-Leon, 2013) e entende de que forma isso 
pode trazer vantagens para  o ambiente interno  da organização. Através do Pet Friendly promove 
a aproximação entre os colaboradores e os seus animais domésticos, fazendo isso parte da lógica 
de responsabilidade social da empresa. Esta empresa possui ainda uma vertente de voluntariado e 
preocupa-se com a consciencialização da sociedade relativamente a problemas sociais. (Gráfico 2)

Gráfico 2- Questão 2: Que práticas de responsabilidade social tem a empresa? (1)

Também na Empresa 6 a responsabilidade social é algo intrínseco, presente nas próprias linhas 
orientadoras da empresa, e confirma-se a ideia de que, cada vez mais, a RSC é considerada como 
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parte integrante da estratégia corporativa das empresas (Choi et al., 2010). A empresa presta ser-
viços de saúde gratuitos à população idosa e com baixos rendimentos. A Empresa 3, esforça-se 
por criar um bom ambiente laboral, no qual propõem horários flexíveis aos colaboradores e preo-
cupa-se com o ambiente executando a reciclagem. A Empresa 2 efetua a separação dos resíduos, 
acompanha de perto os colaboradores, tendo para isso uma psicóloga, e apoia projetos comuni-
tários, estando associada ao projeto Luz Verde, no qual doa um cheque a uma instituição sem fins 
lucrativos, ou instala uma central elétrica para essa entidade, ou, como terceira opção, procede à 
plantação de uma árvore por cada Kilowatt instalado. (Gráfico 3)

Gráfico 3- Questão 2: Que práticas de responsabilidade social tem a empresa? (2)

A Empresa 7 fornece apoio aos colaboradores, no sentido de proporcionar uma maior conci-
liação entre trabalho e família, contribuindo assim para um ambiente mais produtivo e motivador. 
Ainda na empresa é realizada a separação dos resíduos e é dado apoio não só a instituições (como 
o IPO do Porto), mas também apoio social à comunidade, não estando a empresa somente focada 
na obtenção do lucro, mas sim numa ótica de investimentos (e não custos) que criam e agregam 
valor para todos os stakeholders (Boccia & Sarnacchiaro, 2018). A Empresa 9 fornece apoio mo-
netário a instituições sociais localizadas na região geográfica dos seus clientes (cerca de 6% da 
faturação), bem como tem uma política de redução de resíduos e reintegração no seu processo 
produtivo de componentes de calçado que a priori eram considerados como “lixo”.

A Empresa 10 colabora com instituições do terceiro setor, nomeadamente com a Fundação 
Portuguesa de Cardiologia, e associa-se a eventos socias de caráter solidário. A par disto, cria um 
ambiente de trabalho produtivo, apoiando os colaboradores, e ainda procede à reciclagem de me-
dicamentos, tendo em consideração o forte impacto ambiental dos mesmos. (Gráfico 4)

A Empresa 11 entende que um comportamento ético perante os colaboradores é um fator 
crítico de sucesso, e é precisamente neste aspeto que a empresa dirige os seus esforços no sentido 
de contribuir para o seu bem-estar através da atribuição de seguros de saúde individuais a cargo da 
empresa. Outro fator importante remete para a preocupação ambiental, o que em termos práticos 
significa a substituição do plástico, na qual a empresa prevê uma redução significativa.

A Empresa 12 destaca-se entre as demais por possuir na sua génese uma componente social, na 
qual está expressa uma vertente pró-colaborador, pois a empresa considera os recursos humanos o 
recurso mais valioso dentro da empresa, por isso possui uma vasta gama de serviços e apoios que 
englobam não só o trabalhador como também os restantes membros do agregado familiar, com o 
intuito de aproximar a vida profissional da familiar. Não obstante, realça-se uma preocupação com 
o ambiente desde o tratamento dos resíduos, das águas e até do gelo de conservação. Na Empresa 
1 é valorizado o convívio entre os colaboradores, é dado apoio a instituições socias e é praticada a 
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reciclagem no que diz respeito a óleos alimentares. Na Empresa 13, salienta-se a consciencializa-
ção aos colaboradores e clientes no que diz respeito a problemas ambientais decorrentes da não 
reciclagem dos produtos por eles comercializados, pratica-se uma reciclagem responsável e é dado 
apoio a instituições de cariz social, como a “Apoio à Vida”, somando uma quantia superior a qui-
nhentos mil euros doados a instituições desde o início do século vinte e um. (Gráfico 5) 

Gráfico 4 - Questão 2: Que práticas de responsabilidade social tem a empresa? (3)

Gráfico 5 - Questão 2: Que práticas de responsabilidade social tem a empresa? (4)

Questão 3: Que outras práticas de RS conhece (em outras empresas)?
Partindo de uma análise a esta questão, conclui-se que as respostas apresentadas pelas empre-

sas sugerem uma grande diversidade de respostas (Gráfico 6), desde o apoio a instituições sociais, 
a redução do impacto ambiental, o voluntariado, o compromisso e o tratamento ético para com 
os colaboradores.

Destaca-se ainda a canalização de resultados para investigação, a cooperação e apoio a empre-
sas locais como forma de dinamizar uma região e a integração de pessoas com menos capacidade 
nos quadros das empresas. Salienta-se que algumas empresas não souberam identificar outras prá-
ticas de responsabilidade social com a justificação (por parte de uma empresa) de “não estamos 
atentos à concorrência, vamos vendo o que a concorrência vai fazendo, mas de uma forma mui-
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to superficial. Nós somos líderes, não somos followers […]”, enquanto que outras, por lapso de 
compreensão da questão, tiveram alguma dificuldade em identificar práticas concretas, embora 
mostrassem conhecimento pela existência dessas mesmas práticas por parte de outras empresas.

De referir ainda que no tópico da redução do impacto ambiental houve empresas que especifi-
caram medidas concretas por parte de outras organizações, como faturas eletrónicas (por forma a 
reduzir o consumo de papel), gestão dos resíduos e reciclagem, hortas sociais (onde há o aprovei-
tamento de terrenos baldios e distribuição dos alimentos por eles gerados) e o Walking Month que 
é uma técnica utilizada por empresas com o intuito de promover as caminhadas e as deslocações 
ecológicas, revertendo em dinheiro, por cada quilómetro percorrido, para uma causa social defini-
da à partida. Portanto, é possível depreender que perante um cenário em que as empresas têm em 
consideração um conjunto mais alargado de partes interessadas, para além dos acionistas, isso não 
implica a não persecução do objetivo primordial , isto é, a maximização de valor para os acionistas 
(visão de Edward Freeman) (Bird, Hall, Momentè, & Reggiani, 2007).

Gráfico 6 - Questão 3: Que outras práticas de RS conhece (em outras empresas)?

Através do gráfico 11 (em anexo) é possível retirar uma ilação mais geral relativamente às res-
postas fornecidas pelas empresas que constituem a amostra no que diz respeito a esta questão. 
Constata-se que três empresas referiram o tratamento ético para com os colaboradores e a redução 
do impacto como as medidas de responsabilidade social que mais conhecem em outras organi-
zações, sendo que se verifica o mesmo número de empresas que revelou alguma dificuldade em 
identificar. De seguida, duas empresas não sabem responder a esta questão e outras identificaram 
a cooperação e apoio a empresas locais. Posteriormente, apenas uma empresa identifica o volunta-
riado, a integração de pessoas com menos capacidade nos quadros das empresas, o compromisso, a 
canalização de resultados para investigação e o apoio a instituições de caráter social.

Questão 4: Quais os benefícios que retira das práticas de RS?
Analisando esta questão, e tendo como base o gráfico 7 e 12 (em anexos), constata-se a presen-

ça de uma das razões apontadas por Portney (2008), segundo o qual, um dos principais benefícios 
a retirar da prática de medidas de RS é o incentivo que é dado aos colaboradores, aumentando a 
sua lealdade e produtividade (Flammer, 2015), o que por sua vez facilita o recrutamento de novos 
funcionários (Bhattacharya, Sen, & Korschun, 2008). Como se verifica, foram nove as empre-
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sas que destacaram como benefício a criação de um ambiente interno motivador, ressalvando a 
importância do capital humano dentro de uma organização, pois o comportamento ético que é 
transmitido aos trabalhadores refletir-se-á para o exterior beneficiando a relação empresa/colabo-
radores (Valentine & Fleischman, 2008).

Associada a uma outra razão apontada por Portney (2008) é a credibilidade, isto é, através de 
práticas de RS, as empresas potenciam e constroem uma relação próxima não só com os seus clien-
tes atuais, mas também com os potenciais e com a comunidade em geral (Snider et al., 2003), o 
que, confrontando com a revisão bibliográfica permite confirmar a ideia de Castaldo et al. (2009) 
no sentido em que é essencial que a empresa obtenha vantagens competitivas nas áreas onde a con-
fiança é fundamental. Um outro benefício remete para o crescimento da comunidade envolvente 
(referido por quatro empresas) que pode ser estimulado através do incentivo dado aos funcioná-
rios no sentido da voluntariedade em prol da comunidade local (Du et al., 2011; Magalhães & 
Ferreira, 2014). De facto, verifica-se uma preocupação pelo desenvolvimento da comunidade que 
envolve a organização, o que leva à conclusão de que as empresas têm em conta a dimensão das 
mesmas numa ótica de transversalidade, valorizando as relações de simbiose que pode estabelecer 
com a sociedade (Portney, 2008).

É destacado o marketing como um benefício, o que leva à ilação de que existe uma certa dico-
tomia relativamente aos valores que devem estar na génese da RSC por parte das empresas aqui 
estudadas. Por um lado encontram-se as empresas que defendem que uma estratégia de RS nunca 
deve ter por objetivo o benefício privado, e por outro, aquelas (três empresas) que assumem, de 
forma direta ou indireta, que as medidas praticadas tem por objetivo a maximização do valor da 
empresa numa ótica de reputação (Barnea & Rubin, 2010).

A satisfação das pessoas e o sentimento de “dever cumprido” são outros dos benefícios aponta-
dos pelas empresas (seis no total). Aqui o único objetivo é o bem-estar, regido por sentimentos de 
altruísmo e boa vontade (Romani, Grappi, & Bagozzi, 2013).

 
Gráfico 7- Questão 4: Quais os benefícios que retira das práticas de RS?

Questão 5: Quais as dificuldades/impedimentos que encontra na 
implementação de práticas de RS?
Com recurso aos gráficos 8 e 13 (em anexos) constatam-se dois dos principais problemas de-

fendidos por (Albareda et al., 2008): as burocracias e a falta de apoio do estado (referidas por 
seis empresas). A par disto, as restrições financeiras também constituem um principal entrave na 
implementação de práticas de RS, tal como defendido por Kuo et al. (2016) (referidas por três 
empresas). Também a falta de informação no que diz respeito a instituições sociais, referida por 
três empresas (Shen et al., 2015). A dificuldade mais referida (dez empresas) foi a resistência, tan-
to a nível interno (colaboradores) como externo (clientes), sendo uma das dificuldades apontadas 
por (Kuo et al., 2016).
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Gráfico 8 - Questão 5: Quais as dificuldades/impedimentos que encontra na implementação de práticas 
de RS?

Questão 6: Que oportunidades identifica em termos de colaboração com o 
terceiro setor (que tenha em prática ou não)?
Verifica-se, com base no gráfico 9 e 14 (em anexos), que seis empresas não souberam ou tive-

ram dificuldade em identificar oportunidades com o terceiro setor. Três delas referiram a visibi-
lidade e reconhecimento, indo ao encontro da ideia de maximização do valor da empresa através 
do aumento ou melhoria da imagem da empresa aos olhos do mercado (Barnea & Rubin, 2010).

Duas empresas indicaram relações win-win e aquisições de novas parcerias. Por fim, a diferen-
ciação competitiva, as redes de contactos e sinergias também foram identificadas.

Gráfico 9- Questão 6: Que oportunidades identifica em termos de colaboração com o terceiro setor (que 
tenha em prática ou não)

Questão 7: Quais as dificuldades com organizações do terceiro setor?
A pouca transparência, as demasiadas burocracias e a corrupção em organizações com o tercei-

ro setor são as dificuldades mais referidas pelas empresas em estudo. De seguida, as poucas siner-
gias e algum afastamento entre instituições do terceiro setor com organizações com fins lucrativos 
foram também referenciadas, bem como a falta de cuidado na gestão de donativos.

Salienta-se o facto de algumas empresas não terem conhecimento, enquanto outras não iden-
tificaram nenhumas dificuldades. (Gráfico 10 e 15- em anexos)
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Gráfico 10 - Questão 7: Quais as dificuldades com organizações do terceiro setor?

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo de uma análise global, a elaboração do presente estudo permitiu concluir que as em-
presas socialmente responsáveis interpretam o tema de diferentes formas (Dahlsrud, 2008), o que 
não cria necessariamente uma divergência na forma como as mesmas organizações o aplicam e 
executam. Apesar de se verificarem perspetivas dicotómicas, existem alguns pontos convergentes 
no que diz respeito ao facto de as empresas, tendo em conta a sua transversalidade e importância 
enquanto organismos colaborativos e sociais, saírem da sua esfera de atividade e passarem a atuar 
com outro objetivo que não o lucro (Boccia & Sarnacchiaro, 2018). Valores como equidade e 
colaboração, fazem parte do “dicionário” destas empresas, não esquecendo questões ambientais e 
sociais, numa lógica de olhar para a sociedade como um todo.

No que concerne às práticas desenvolvidas pelas empresas, estas passam essencialmente por 
dois pontos: medidas ambientais e sociais, tanto a nível interno, como externo, destacando o vo-
luntariado e apoio a instituições de cariz social. Em ambos evidencia-se uma relação de simbiose 
entre Estado, empresa e sociedade (Gjølberg, 2009), procurando colmatar os principais proble-
mas sem que a legislação assim o obrigue. 

Relativamente aos benefícios decorrentes de práticas socias, é possível fazer-se uma distinção 
entre as empresas que encaram o tema numa perspetiva externa e aquelas que têm um ponto de vista 
mais na ótica interna, isto é, o benefício privado (Barnea & Rubin, 2010). Constatou-se que aquelas 
que optam por um prisma interno elencam a criação de um ambiente laboral mais motivador e o sen-
timento de dever cumprido, contrastando com aquelas empresas que esperam beneficiar em termos 
de reputação, imagem e credibilidade. No entanto, o grande problema com que as empresas se depa-
ram advém, precisamente, do ambiente interno, onde a resistência leva a que haja constrangimentos 
na implementação de medidas, sem menosprezar as burocracias e restrições financeiras.

No que se refere ao terceiro setor, as empresas vislumbram oportunidades em termos de cola-
boração, destacando uma relação win-win, no entanto ainda permanece a ideia de que este setor 
é pouco transparente no que respeita à gestão de donativos, o que acaba por se revelar num dos 
principais entraves.

Em termos de limitações podemos referir a dimensão da amostra e o facto de a amostra em es-
tudo ser não probabilística revela que não se pode generalizar os resultados obtidos com precisão 
estatística para além do grupo selecionado, isto é, existe pouca representatividade, embora tendo 
em consideração que esse não é o principal objetivo aquando da realização de um estudo qualita-
tivo. Por isso, para melhorar projetos futuros nesta matéria sugere-se que, para além de a amostra 
ter uma maior dimensão, se complemente a análise com a introdução de métricas quantitativas, 
por forma a ser possível generalizar os resultados.
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ANEXOS

1. Guião de entrevistas 

Ilustração 1- Guião de entrevistas
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2. Questão 3: Que outras práticas de RS conhece (em outras 
empresas)?

Gráfico 11- Questão 3: Que outras práticas de RS conhece (em outras empresas)? (2)
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3. Questão 4: Quais os benefícios que retira das práticas de RS?

Gráfico 12 - Questão 4: Quais os benefícios que retira das práticas de RS? (2)
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4. Questão 5: Quais as dificuldades/impedimentos que encontra na 
implementação de práticas de RS?

Gráfico 13 - Questão 5: Quais as dificuldades/impedimentos que encontra na implementação de práticas 
de RS (2)
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5. Questão 6: Que oportunidades identifica em termos de 
colaboração com o terceiro setor (que tenha em prática ou não)?

Gráfico 14 - Questão 6: Que oportunidades identifica em termos de colaboração com o terceiro setor (que 
tenha em prática ou não)? (2)
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6. Questão 7: Quais as dificuldades com organizações do terceiro 
setor?

Gráfico 15 - Questão 7: Quais as dificuldades com organizações do terceiro setor? (2)
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