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RESUMO 

O outsourcing consiste numa estratégia necessária para que as empresas concentrem os seus 

esforços e recursos nas atividades principais, uma vez que boas decisões de outsourcing 

podem resultar na redução de custos e obtenção de vantagem competitiva. 

Esta dissertação explora o conceito de outsourcing na Indústria Portuguesa do Calçado e 

pretende verificar a influência da adoção de estratégias de outsourcing no desempenho das 

empresas e na obtenção de vantagem competitiva. É desenvolvida atendendo aos seguintes 

objetivos: conhecer os motivos da decisão de externalizar atividades a terceiros, conhecer qual 

o impacto do outsourcing no desempenho das empresas e na obtenção de vantagem 

competitiva.  

O modelo teórico proposto pretende testar cinco hipóteses desenvolvidas tendo em conta os 

objetivos do estudo. O modelo foi validado através de um questionário enviado empresas da 

indústria do calçado, obtidas através da Associação Empresarial de Portugal, Associação 

Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos e do 

Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento.  

A análise estatística dos resultados permite concluir que a Estratégia de Outsourcing 

influencia positivamente o Desempenho da Organização, por sua vez, o Desempenho da 

Organização influencia positivamente a Vantagem Competitiva, ou seja, a utilização de uma 

estratégia de outsourcing é um dos caminhos para a obtenção de melhor desempenho e, por 

conseguinte, para adquirir vantagem competitiva. Também a Relação Estabelecida com o 

Parceiro tem uma influência positiva sobre o Desempenho da Organização, uma vez que um 

bom relacionamento estabelecido entre a organização e o seu parceiro de negócios é traduzido 

em satisfação para ambas as partes. 

 

Palavras-chave: Indústria Portuguesa do Calçado, Estratégia de Outsourcing, Desempenho 

Organizacional, Vantagem Competitiva. 
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ABSTRACT 

Outsourcing is a necessary strategy so that companies can focus their efforts and resources on 

key activities, since good outsourcing decisions may result in reducing costs and in gaining 

competitive advantage.  

This paper explores the concept of outsourcing in the Portuguese Footwear Industry and it 

intends to verify the influence of outsourcing strategies adoption in the company’s 

performance and competitive advantage achievement. It is developed in order to meet the 

following objectives: to know the reasons why companies decide to outsource activities to 

third parties; to identify the extent of the impact of outsourcing decision in the company’s 

performance and competitive advantage achievement. 

The proposed theoretical model aims to analyze the validity of the five hypotheses which 

were developed according to the objectives of the current research. The model was validated 

by a questionnaire which was filled by a sample of footwear companies provided by the 

Business Association of Portugal, by the Portuguese Association of Footwear Industry, 

Components, Leather goods and their Substitutes, and by The Institute of Support to Small 

and Medium Enterprises and Innovation.  

The results of the statistical analysis show that the organization’s performance is positively 

influenced by outsourcing strategy. The results also prove that competitive advantage is 

positively influenced by the organization's performance. Therefore, using an outsourcing 

strategy is one of the means to obtain better performance and consequently to gain a 

competitive advantage. Besides, the relationship created with their business partners entail a 

positive influence on the organization's performance, since a good relationship results in 

satisfaction for both companies. 

 

Keywords:  Portuguese Footwear Industry; Outsourcing Strategy; Organizational performance; 

Competitive advantage. 
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1.1. PERTINÊNCIA E RELEVÂNCIA DO TEMA 

Ao longo dos últimos anos, a mudança mais importante no padrão industrial dos negócios 

globais em todo o mundo tem sido a mudança em direção a operações de serviço. As 

empresas, pressionadas pela competição global, procuram novas formas de superar as 

dificuldades e garantir a sua sobrevivência. Os paradigmas tradicionais de gestão de empresas 

e as práticas industriais usadas até então não são suficientes para uma situação de mercado 

competitivo.   

Tendo em conta as condições de um ambiente em constante mudança, com tendência para o 

aumento da competição global, as empresas devem ser competitivas, flexíveis, produzir uma 

variedade de produtos e entregar um serviço de alta qualidade para permanecer no negócio. 

Como os recursos são limitados, as empresas não podem depender exclusivamente dos seus 

próprios recursos. Portanto, “fazer ou comprar” torna-se uma decisão importante para a 

sobrevivência de uma empresa (Chang, Kuo & Chen, 2008). 

Em todos os setores de atividade tem-se verificado a intensificação e diversificação de 

atividades realizadas em regime de outsourcing por parte das empresas. O outsourcing revela-

se importante para estudo pois, se há alguns anos atrás as organizações revelavam bastante 

receio em confiar a outras organizações ou empresas o controlo de atividades que 

tradicionalmente eram realizadas internamente por colaboradores, nos dias de hoje, observa-

se diversas operações em que as empresas contratam organizações externas para a realização 

de atividades ou serviços que anteriormente eram desempenhadas internamente pela própria 

empresa. 

O recurso ao outsourcing confere flexibilidade às relações laborais, e o facto de deter um 

carácter ocasional estabelece um forte mecanismo de controlo de custos empresariais (Franco, 

2012).  

As empresas procuram definir de forma mais clara e precisa as suas competências essenciais 

(core business), para se concentrarem nas áreas chave da empresa, e assim desenvolver 

competências distintas (Franco, 2012). Como resultado deste processo, muitos produtos ou 

serviços que antes eram produzidos internamente, passaram a ser obtidos com base em novas 

formas de relacionamento entre as empresas, tais como as alianças, parcerias, subcontratação 

e contratos de outsourcing. 
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Uma notícia datada do ano de 2007, que retratava o outsourcing em grandes empresas da 

península ibérica, já apontava para o elevado recurso ao outsourcing nas grandes empresas 

portuguesas (Garcia, 2013). Em Portugal, as empresas mostram estar familiarizadas com o 

outsourcing, sendo este conceito utilizado como uma opção estratégica. No que respeita a 

tomada de decisão estratégica de outsourcing, para os gestores das empresas portuguesas, o 

fator mais importante é o alto nível de conhecimento especializado (70%), enquanto para 

Espanha, o fator mais importante é a redução de custos (76%) (Gil, 2007). 

O outsourcing era visto como uma mera subcontratação, no entanto, o aumento da 

competitividade empresarial levou a que as empresas se focassem essencialmente no seu core 

business, isto é, no seu negócio principal, contratando empresas especialistas para realizar 

atividades acessórias. Em Portugal, nos últimos anos tem-se assistido ao crescimento do 

outsourcing. No que se refere aos serviços de Tecnologias de Informação (TI) e Business 

Process Outsourcing (BPO), o nosso país encontra-se no grupo dos 13 países mais 

desenvolvidos (Martins, 2013). João Martins (2013), autor do artigo de opinião “O 

crescimento do outsourcing em Portugal” acredita que “as empresas nacionais estão cada vez 

mais a apostar no Outsourcing para reduzir custos, assim como, dispor de recursos humanos e 

técnicos de elevada qualidade”, isto porque “as empresas sentem a necessidade de reduzir o 

investimento realizado, o que torna as empresas de Outsourcing um parceiro ideal visto que, 

estas transformam os custos fixos em variáveis”. 

A decisão por uma estratégia de outsourcing consiste na criação de relações de parcerias com 

empresas que investem na inovação, que dispõem de colaboradores com qualificações 

distintas, com salários e custos competitivos (Martins, 2013). 

Os continentes asiáticos e europeus são os principais produtores mundiais de calçado. Tendo 

em conta que este é um setor cada vez mais globalizado, a intensidade concorrencial tem-se 

intensificado. A entrada da China para a Organização Mundial do Comércio (OMC) agravou 

e originou o desequilíbrio comercial na Europa (http://cadeiras.iscte.pt/EstrategiaII/ 

calcado_portugal.pdf). 

De acordo com as afirmações de Freire (1999), considera-se que os produtores europeus dão 

mais importância ao calçado da moda, com nível de qualidade médio-alto e um preço 

relativamente elevado, por sua vez, os produtores asiáticos estão orientados para uma 
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produção de calçado de gama média-baixa, sem marca própria e com um preço relativamente 

baixo. 

1.2. PROBLEMA E OBJETIVOS 

Com esta investigação objetivou-se verificar a influência da adoção da estratégia de 

outsourcing no desempenho organizacional e na obtenção de vantagem competitiva das 

empresas de calçado Portuguesas. Pretende-se identificar a natureza e dimensão dos 

benefícios obtidos pelas empresas envolvidas no recurso ao outsourcing, por exemplo, melhor 

performance, rendibilidade e competitividade. Esta análise abrange ainda objetivos 

específicos que envolvem vantagens económicas e benefícios obtidos, tendo em conta o 

envolvimento das partes nesta relação. Ao estudar quais os fatores que se revelam importantes 

para a subcontratação de atividades no setor do calçado, é igualmente essencial analisar quais 

as atividades mais propensas ao outsourcing neste setor. 

Neste seguimento, a partir do objetivo principal, estabeleceram-se objetivos mais específicos: 

 Conhecer as razões que levam as empresas de calçado a recorrer ao outsourcing; 

 Analisar a influência destas razões na adoção de uma estratégia de outsourcing; 

 Analisar a influência da adoção de uma estratégia de outsourcing no desempenho 

organizacional das empresas; 

 Analisar a influência da relação estabelecida com os parceiros de outsourcing no 

desempenho organizacional; 

 Analisar a influência do desempenho organizacional na obtenção de vantagem 

competitiva; 

 Analisar a influência da adoção de uma estratégia de outsourcing na obtenção de 

vantagem competitiva? 

O alcance destes objetivos permitirá refletir sobre a importância do outsourcing como 

ferramenta competitiva para o desenvolvimento organizacional, bem como a possibilidade de 

atingir melhor performance e melhores resultados nas empresas portuguesas que operam na 

indústria portuguesa do calçado. 
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1.3. METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

De forma a validar o modelo teórico e estudar as hipóteses de investigação considerou-se uma 

amostra de empresas da indústria portuguesa do calçado.  

Após a revisão de literatura foi definido o modelo de investigação, adaptado de Kang, Wu, 

Hong e Park (2012) e que foi operacionalizado no setor das telecomunicações por Franco 

(2012). De forma a validar o modelo foram enunciadas as questões e hipóteses de 

investigação às quais se pretendia dar resposta. 

O principal método para recolha de dados para o estudo foi o inquérito por questionário 

autoadministrado. Após a recolha dos dados, foram usadas técnicas de estatística descritiva 

para caracterizar a população e amostra. Na fase seguinte, para análise dos dados recorreu-se 

ao software de estatística Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 24, que 

contemplou os seguintes procedimentos: cálculo de medidas de tendência central e dispersão 

(médias, variâncias e desvio padrão), análise da distribuição de frequências, análise de 

fiabilidade, testes de regressão e cálculo de medidas de associação entre variáveis. 

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação encontra-se organizada em cinco capítulos. No primeiro capítulo – 

Introdução, é feita a contextualização do tema em análise, são enunciados os objetivos gerais 

deste estudo e apresentada a metodologia a utilizar.  

O segundo capítulo – Enquadramento Teórico, é composto por cinco partes, onde se faz a 

caracterização do setor do calçado, apresentam-se os conceitos e os tipos de outsourcing mais 

relevantes associados à temática, as perspetivas teóricas que dão suporte ao outsourcing, e por 

fim, debruçamo-nos sobre o conceito de Outsourcing Estratégico.  

O terceiro capítulo desta dissertação – Metodologia de Investigação, é constituído por duas 

partes. Na primeira parte são apresentados os principais objetivos deste estudo bem como as 

hipóteses de investigação. Na segunda parte, é descrita a forma como foi feita a investigação, 

que permitiu o desenvolvimento do questionário e o método de amostragem. 
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No quarto capítulo – Apresentação e Discussão de Resultados, são apresentados os resultados 

obtidos com base nos dados recolhidos da amostra. Foi analisada a fiabilidade e validade dos 

constructos. Posteriormente, foram efetuadas as análises que testam as hipóteses levantadas. 

Por fim, o último capítulo, cinco – Conclusões, constituído por quatro partes fundamentais: as 

conclusões finais onde se pretende dar resposta às questões levantadas, indicar quais as 

contribuições do estudo, quer ao nível académico, quer ao nível profissional, apontar as 

principais limitações e sugerir futuras linhas de investigação, que permitam futuramente 

contorná-las. 
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2.1. SETOR DO CALÇADO EM PORTUGAL 

2.1.1. Evolução do setor do calçado em Portugal 

Ao longo dos últimos trinta anos, a indústria do calçado apresentou um forte crescimento, 

decorrente da integração de Portugal no espaço económico europeu e o acesso facilitado a um 

grande mercado. De acordo com a informação da Associação Portuguesa dos Industriais de 

Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS) (2007), o setor do calçado 

foi o que apresentou maiores taxas de crescimento das exportações em Portugal.  

Durante os anos 70 e 80, Portugal constituiu uma solução para as empresas estrangeiras que 

procuravam a deslocalização da sua produção, pelo que constatamos que as empresas 

portuguesas operavam essencialmente em regime de subcontratação. No entanto, o aumento 

da concorrência dos países asiáticos e de Leste, altamente competitivos, no que respeita a 

custos de produção e a qualidade, agrava a situação das empresas que estavam muito 

dependentes destas subcontratações (http://cadeiras.iscte.pt/EstrategiaII/.calcado_portugal. 

pdf). 

A produção do calçado está essencialmente concentrada em dois polos, Felgueiras e São João 

da Madeira. Nesses polos e nas empresas aí localizadas, existe uma complexa rede de relações 

formais e informais: relações comerciais, essencialmente de subcontratação, relações de 

partilha de informação e conhecimento (APICCAPS, 2013).  

Após três décadas de crescimento quase contínuo, a indústria teve de lidar com o aumento da 

intensidade concorrencial nos mercados internacionais que originou alterações no modelo 

competitivo. Muitas empresas estrangeiras que tinham sido atraídas para Portugal devido aos 

baixos custos de produção que aqui encontravam, decidiram não participar neste esforço de 

redefinição estratégica e deslocalizaram a sua produção para outros países, onde tem acesso 

aos mesmos fatores competitivos que antes as tinham trazido para Portugal. As empresas mais 

debilitadas sucumbiram à pressão competitiva, e não foram capazes de se ajustar no novo 

enquadramento concorrencial (APICCAPS, 2007).  

Considera-se que, no ano de 2013 (tabelas 1, 2 e 3), as empresas das indústrias do setor do 

calçado beneficiaram dos sinais de recuperação económica, tanto em Portugal como nos 

principais mercados externos da indústria do calçado. “A economia portuguesa atravessa um 
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processo de correção de problemas estruturais e desequilíbrios macroeconómicos acumulados 

ao longo das últimas décadas” (APICCAPS, 2014, p.6). As projeções económicas para os 

próximos anos apontam para um período de recuperação moderada, resultado de uma 

evolução positiva da procura interna e da manutenção de taxas de crescimento significativas 

das exportações. Desde o ano de 2008, os empresários do setor mantêm uma perceção da 

situação conjuntural mais favorável (APICCAPS, 2014).  

Tabela 1. Evolução da indústria portuguesa de calçado 

 1974 1984 1994 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 

Indústria Empresas          

Número 673 971 1 635 1 432 1 448 1 407 1 245 1 324 1 322 1 337 

Emprego           

Número 15 299 30 850 59 099 40 255 36 221 35 398 32 132 34 509 34 624 35 044 

Produção           

Milhares de pares 15 000 48 000 108 866 84 897 71 643 69 101 62 102 69 491 74 156 75 524 

Valor bruto de produção          

Milhares de euros 12 330 31 8891 1 620001 1 471214 1 338555 1 397617 1 283475 1 511085 1 797030 1 848 10 

Fonte: Adaptado de APICCAPS, 2014, p.8 

Tabela 2. Evolução da indústria portuguesa de componentes para calçado 

 
1994 1999 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Indústria Empresas          

Número 
- 263 303 297 267 259 240 252 258 258 

Emprego           

Número 
- 5 569 5 431 4 707 4 090 3 901 3 848 4 282 4 262 4 263 

Fonte: Fonte: Adaptado de APICCAPS, 2014, p.9 

Tabela 3. Evolução da indústria portuguesa de artigos de pele 

 
1994 1999 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Indústria Empresas          

Número 
255 238 188 179 162 139 113 97 100 102 

Emprego           

Número 
3 312 2 406 1 571 1 395 1 297 1 102 1 005 1 020 1 045 1 055 

Fonte: Fonte: Adaptado de APICCAPS, 2014, p.9 

2.1.2. Caracterização do setor de calçado em Portugal 

Ao longo dos últimos anos, a indústria portuguesa de calçado tem-se revelado como uma das 

mais dinâmicas em termos internacionais. A indústria do calçado consiste numa atividade 

quase artesanal, baseada no saber fazer local, e transformou-se num negócio firme e 

direcionado para os mercados externos, contribuindo assim para o crescimento das 
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exportações. Portugal mostra ser um país com altos níveis de produção e comercialização nos 

diferentes segmentos do calçado mundial, no entanto, é no calçado de couro que os produtos 

nacionais mais têm notoriedade (Freire, 1999).  

O calçado é considerado um bem de primeira necessidade, desta forma, a indústria de calçado 

portuguesa tem vindo a apostar em fatores de diferenciação, como o caso da produção de 

calçado de couro e a rapidez e flexibilidade do seu sistema produtivo para dar resposta às 

tendências e gostos dos consumidores (Leitão, Ferreira & Azevedo, 2008). 

A aglomeração geográfica é um conceito que permite falar-se legitimamente de um cluster de 

calçado português pois o fabrico de calçado, como o fabrico de componentes, até mesmo o 

fabrico de artigos de pele, concentra-se num número limitado de concelhos em que as 

indústrias têm um forte peso na atividade económica. A concentração geográfica desenvolve 

uma função essencial no que respeita a viabilidade de um cluster, uma vez que permite a 

evolução de economias de aglomeração e fenómenos de difusão de conhecimento e formação 

de redes de empresas formais e informais, tal como acontece no cluster do calçado 

(APICCAPS, 2014).   

Tendo em conta o número de trabalhadores (Figura 1), Felgueiras assume particular destaque, 

uma vez que, por si só, concentra mais de um terço da mão-de-obra da indústria de calçado e 

quase 30% da indústria de componentes. No que respeita a indústria de calçado, tem também 

importância os concelhos de Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis e Guimarães, cada 

um com cerca de 12% do emprego setorial. A indústria considera-se, assim, organizada em 

dois polos geográficos: um que se organiza na região norte, em concelhos como Felgueiras e 

Guimarães, estendendo-se para ocidente até Barcelos; outro no limiar entre as regiões norte e 

centro, nos concelhos de Santa Maria da Feira e de Oliveira de Azeméis, envolvendo também 

concelhos limítrofes, com destaque para São João da Madeira. Em conjunto, estes cinco 

concelhos representam mais de três quartos do emprego na indústria portuguesa de calçado. 

Mais a sul, na zona da Benedita, existe um terceiro polo de menor expressão quantitativa. 
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Figura 1. Percentagem de trabalhadores da indústria de calçado por concelho (2012) 

(Adaptado de APICCAPS, 2014, p.66) 

O cluster do calçado português é composto essencialmente por pequenas e médias empresas 

(APICCAPS, 2014). 

Da análise da tabela 4, podemos constatar que os dados recolhidos comprovam que os 

maiores centros produtores de calçado se encontram em dois polos distintos: Felgueiras e 

Santa Maria da Feira. 

Tabela 4. Cinco concelhos do país com maior produção de calçado 

Ranking Concelho % 

1.º                     Felgueiras 35,1 

2.º                     Santa Maria da Feira 12,2 

3.º                     Oliveira de Azeméis 11,9 

4.º                     Guimarães 11,8 

5.º                     São João da Madeira 5,1 

Fonte: Adaptado de Indústria do calçado: O “peso pesado” da exportação nacional, 2013, p.5.  

2.1.3. Ameaças e oportunidades do setor de calçado em Portugal 

Independentemente da aposta em tecnologia que posicionou Portugal na liderança mundial, 

por si só já não é suficientemente sustentável para a obtenção de resultados mais elevados no 

panorama da globalização, caracterizada por um elevado crescimento da oferta a nível 
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mundial e dos estabelecimentos de venda organizada, que constantemente aumentam a 

pressão sobre as pequenas e médias empresas de países, como o sucedido com o nosso país. 

Não é suficiente ser-se um bom produtor. É necessária a adoção de uma estratégia de sucesso 

para cada empresa e que preveja: 1) pesquisa, criação e resposta a nichos de mercado, 

inovação de produtos que permita ultrapassar a concorrência, acompanhamentos de 

fenómenos sociais e culturais; 2) alcançar rapidamente o mercado através de engenharia e 

produções simultâneas; 3) criação de imagens de marca que proporcionem o aumento da 

qualidade, novas estratégias de marketing e de promoção; 4) desenvolvimento de 

competências ao nível do design, quer ao nível de moda, quer a nível funcional, aposta em 

calçado especializado, capaz de atingir nichos de mercado de elevado poder de compra; 5) 

domínio das novas tecnologias de informação e comunicação no apoio à gestão e 

administração, marketing e engenharia do produto; 6) implementação de missões de 

marketing organizadas no estrangeiro; 7) reflexão sobre os parâmetros que influenciam a 

produtividade e qualidade, desenho de estratégias de melhoria; 8) adaptação de estilos de 

gestão construtiva orientada para objetivos; 9) desenvolvimento de relações a montante e a 

jusante da produção, essencialmente em termos de fornecedores e clientes finais (Centro 

Tecnológico do Calçado de Portugal [CTCP], 2005). 

Para maximizar o sucesso destas estratégias de desenvolvimento individual é ainda necessário 

a nível coletivo das empresas: 1) consolidação do cluster tecnológico, induzindo o 

desenvolvimento de bens de equipamento necessários à modernização tecnológica; 2) 

promover a qualificação dos ativos dos setores do cluster do calçado, retirando gradualmente 

o carácter tradicional caracterizado por “manual e moroso” e valorizar este aspeto no sentido 

de qualidade, flexibilidade e customizado; 3) promover o desenvolvimento transversal de 

aspetos relacionados com a literacia dos recursos humanos das empresas (literacia tecnológica 

e domínio de língua estrangeira), melhoramento da sua produtividade e flexibilidade; 4) 

fortalecer as ligações virtuais e/ou físicas entre fornecedores, fabricantes, clientes/ 

consumidores, através das novas autoestradas de informação; 5) favorecer o aparecimento de 

novos serviços de apoio à indústria de calçado, essencialmente nas áreas do design; 6) 

melhorar e alargar os serviços já oferecidos pelas entidades relacionadas com o cluster; 7) 

favorecer o aparecimento de novas ideias de materiais técnicos e tecnológicos que permitam à 

indústria vender novas ideias; 8) aparecimento de novas soluções de mercado mais 
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customizadas; 9) favorecer o investimento em larga escala tendo em conta a imagem do setor 

e do país, junto dos principais mercados (CTCP, 2005). 

2.2. OUTSOURCING 

2.2.1. Definição de outsourcing 

A definição de outsourcing não tem sido um tema consensual, pois o termo pode ser 

entendido, quer num sentido mais amplo, quer num sentido mais restrito. 

Das definições analisadas, Moschuris e Kondylis (2006), Macinati (2008), Brandão e Gama 

(2011) e Elram e Billington (2000) concordam que o termo outsourcing se reflete na 

transferência da responsabilidade e da realização de determinadas atividades, que 

tradicionalmente eram executadas internamente, a uma organização externa através da gestão 

de contratos e das parcerias estabelecidas.  

Na mesma linha, o conceito de outsourcing é descrito como: 

…a contratação de uma instituição externa, para realizar actividades que, 

tradicionalmente, seriam executadas por colaboradores e por outros activos da 
própria empresa. Consiste em transferir, para uma entidade externa à 

organização, a prestação de todas as actividades e serviços relacionados com 

uma função ou área, abrangendo a sua gestão diária. (Oliveira, 2013, p.39) 

Em termos de gestão estratégica, o conceito de outsourcing é considerado uma ferramenta de 

gestão eficaz, porque dá origem a oportunidades de uso de recursos que, de outra forma, não 

seria possível, possibilita ainda a ampliação de capacidades operacionais e estratégicas 

(Fernandes, 2011). Para Kang et al. (2012), o outsourcing tornou-se num objetivo estratégico 

a que as organizações recorrem com maior frequência.  

O recurso ao outsourcing apresenta-se como uma tendência cada vez mais comum entre 

empresas quanto à opção por recursos próprios ou recursos alheios. De acordo com Franco 

(2012), o outsourcing define-se como “um contrato através do qual uma empresa presta 

serviços a outra, mediante uma contraprestação pecuniária, por um determinado período de 

tempo, serviços esses que também poderiam ser prestados numa determinada área de 

atividade da outra empresa por recursos próprios” (p.14). 
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De acordo com Cepa (2015), as empresas que recorrem ao outsourcing ganham maior 

disponibilidade para se focarem no core business e gerir os aspetos estratégicos de gestão 

empresarial, ao invés de perderem controlo sobre as funções essenciais da empresa. 

No sentido mais amplo, outsourcing significa a compra de qualquer produto ou serviço a 

outra empresa. Em geral, as empresas externalizam produtos e/ou serviços que elas não 

podem ou não produzem por si mesmas. O outsourcing consiste numa abordagem de gestão 

que delega a uma organização externa a responsabilidade operacional para processos ou 

serviços até agora realizados na organização (Guarda, Oliveira & Sousa, 2015). 

O conceito de outsourcing está relacionado com a Teoria dos Custos de Transação, ou seja, 

Economia dos Custos de Transação (ECT). A externalização é vista como uma decisão de 

make-or-buy, consiste na aquisição de serviços de fornecedores externos, ou então, existe a 

pretensão de uma empresa lidar com funções internas com a ajuda de organizações externas. 

Assim, o outsourcing consiste na realização de tarefas internas das empresas por organizações 

externas. Neste contexto, existe a construção de uma relação sistemática e intencional com 

parceiros externos a fim de comprar serviços ou partilhar tarefas e responsabilidades (Davari 

& Rezazadeh, 2015). 

2.2.2. Distinção de conceitos próximos 

Da literatura, o termo outsourcing tem sido usado como sinónimo de “integração vertical”, 

“terceirização”, “subcontratação”, “externalização”, “recurso a fontes externas” ou “fazer-ou-

comprar”.  

Segundo Brandão e Gama (2011), o outsourcing é um conceito inverso ao conceito de 

integração vertical. Com o recurso a esta prática, a produção interna é abandonada, passando 

esta a estar a cargo de terceiros, bem como a responsabilidade da execução de algumas 

atividades.  

A diferença do termo outsourcing de conceitos como a externalização ou subcontratação 

reside no facto de que, nesses, a relação estabelecida entre empresas é temporária, 

determinada por um contrato de curto prazo, decorrente de uma decisão operacional restrita e 

reversível, que não tem impacto direto na competitividade dos produtos ou serviços 

oferecidos pela empresa (Eulalia, Bremer & Pires, 2000), ou seja, não existe uma 

transferência da gestão diária da atividade (Oliveira, 2013). 
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A estratégia de outsourcing consiste no processo em que a execução de determinadas tarefas 

que em tempos eram realizadas no interior da empresa, são agora delegadas a empresas 

externas. O processo de descentralização adotado por muitas empresas de média e grande 

dimensão, tem beneficiado micro e pequenas empresas, obtendo estas uma oportunidade de 

expansão produtiva e de aprendizagem (Franco, 2012). 

2.3. PERSPETIVAS TEÓRICAS 

Nesta seção serão abordadas as perspetivas teóricas que dão suporte ao estudo em causa.  

Segundo Bolumole, Frankel e Naslund (2007), a decisão de outsourcing deve ser feita através 

de uma avaliação rigorosa do valor de serviço prestado e da avaliação de potenciais ganhos. 

Normalmente, as organizações exploram a opção de outsourcing de maneira a libertar o 

capital e reduzir a sobrecarga.  

Tendo em conta a decisão de recorrer ao outsourcing, quais são as bases teóricas que podem 

ser usadas para explicar esta decisão? Bolumole et al. (2007) consideram várias teorias 

importantes, mas dão particular relevância para a prática de outsourcing à Economia dos 

Custos de Transação (ECT), à Teoria da Agência (TA), à Teoria Baseada em Recursos (TBR), 

à Teoria da Rede e à Teoria Geral dos Sistemas. 

Neste estudo em particular, tendo em conta os objetivos enunciados, consideram-se de maior 

relevância a ECT, a TA e a TBR. Seguidamente, apresenta-se uma breve descrição de cada 

uma delas. 

2.3.1. Economia dos Custos de Transação (ECT) 

Os custos de transação correspondem aos custos dos recursos físicos e humanos incorridos 

para completar a troca de bens e serviços entre as partes (Bolumole et al., 2007). Segundo os 

autores, existem fatores que contribuem para estes custos, tais como: comportamento 

oportunista, procura de um preço “verdadeiro” em que as compras devem ocorrer, bem como 

a necessidade de encontrar a “verdadeira” qualidade de um bem ou serviço.  

Na ECT, as decisões de propriedade de uma empresa concentram-se na minimização dos 

custos de transação e produção. Custos excessivos podem provocar operações que são 

transferidas para outras instituições. Essas instituições, por sua vez, internalizam as transações 
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de mercado, governando por meio de contratos de longo prazo que geram dependência mútua, 

melhoram o controlo recíproco, coíbem o oportunismo e permitem uma melhor cooperação 

entre as partes envolvidas (Bolumole et al., 2007). 

A ECT propõe que as empresas existam para maximizar os lucros, reduzindo os custos de 

transação por meio de três formas diferentes de estruturas de governação: mercado, que 

corresponde a transações pontuais para investimentos normais; hierárquica, que corresponde à 

integração vertical através de participação direta; e estruturas híbridas, que combinam 

elementos de mercado e mecanismos hierárquicos (Bolumole et al., 2007). 

A ECT é geralmente aceite como uma estrutura útil para análise de decisões de logística/ 

gestão da cadeia de abastecimento e de outsourcing (Bolumole et al., 2007; Williamson, 

1979), nomeadamente, decisões ao nível do desempenho operacional (Ellram, 1991) e 

governação de ralações contratuais (Williamson, 1979). 

A teoria dos custos de transação tem a ver com os custos que estão relacionados com a 

monitorização, coordenação e controlo das transações. De acordo com Williamson (1979), 

para uma correta decisão entre fazer ou comprar devem ser considerados tantos os custos de 

transação como os custos de produção, uma vez que um dos principais objetivos para o 

recurso ao outsourcing é a redução de custos.   

Williamson (1979) afirma que, relativamente às atividades subcontratadas, estas tendem a 

apresentar custos de produção menores, tendo em conta as economias de escala e a 

experiência. Porém, o recurso ao outsourcing gera custos de coordenação mais elevados, em 

consequência é necessária uma monitorização constante do desempenho da entidade 

subcontratada.  

A teoria dos custos de transação possibilita uma compreensão favorável relativamente à opção 

de recorrer ou não ao outsourcing, uma vez que esta decisão levará a uma relação entre um 

prestador de serviços, mecanismo de mercado, ou a realização interna das tarefas, mecanismo 

hierárquico. 

2.3.2. Teoria da Agência (TA) 

A aplicação da TA fornece uma justificação para o estabelecimento de alianças e parcerias 

estratégicas entre as organizações e os seus prestadores de serviços (Stock, 1997). 
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A TA pode ser definida como a relação contratual estabelecida entre a pessoa ou organização, 

designada como Principal, que delega uma atividade a outra pessoa ou organização, designada 

como Agente (Eisenhardt, 1989). 

A relação de Agência corresponde a um contrato no qual uma ou mais pessoas (Principal) 

contratam uma pessoa ou organização (Agente) para a realização de determinado serviço ou 

atividade. No entanto, pode acontecer que os interesses do Agente e do Principal não 

coincidam, ou seja, nem sempre o Agente poderá agir em defesa dos interesses do Principal, 

pelo que poderão existir conflitos (Franco, 2012). 

A TA argumenta que, sob condições de informação incompleta e incerta, surgem dois 

problemas: seleção adversa e risco moral. A seleção adversa refere-se ao problema de não se 

poder determinar se o agente representa com precisão a sua capacidade de fazer o trabalho 

para o qual está a ser pago. O risco moral refere-se ao problema de não se poder ter a certeza 

se o agente fez um esforço máximo (Eisenhardt, 1989). Na sequência desses dois problemas 

surgem alguns métodos de monitorização que incluem a estrutura organizacional e de capital, 

políticas de remuneração, técnicas de contabilidade e atitudes em relação ao risco (Bolumole 

et al., 2007). 

Os custos de agência referem-se aos custos totais de gestão e aplicação destes acordos, bem 

como a resolução de quaisquer conflitos que possam surgir. A solução para redução dos 

custos de agência é o de tornar mais longo o acordo entre a instituição principal e o agente. 

São sugeridas três razões para a redução de custos: 1) longos horizontes temporais são um 

incentivo para a instituição principal recolher informações sobre o comportamento do agente; 

2) a passagem do tempo clarifica a distinção entre os efeitos ambientais exógenos e o 

comportamento de evasão do agente; 3) horizontes de tempo mais longos reduzem o incentivo 

para o agente fugir (Bolumole et al., 2007; Eisenhardt, 1989; Jensen & Meckling, 1976). 

De acordo com Eisenhardt (1989), a TA preocupa-se em solucionar dois problemas que 

podem ocorrer nas relações de agência: o problema da agência e o problema da partilha de 

risco. 

O problema da agência ocorre quando as vontades e as finalidades entre o Principal e o 

Agente não coincidem, consequentemente, o Principal não consegue saber se o Agente se 

comportou ou não de uma determinada forma. O inconveniente da partilha de risco consiste 
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no facto de o Principal e o Agente assumirem diferentes comportamentos, tendo em conta as 

desiguais perceções do risco.    

O objetivo central da TA é definir qual o contrato mais eficiente, se o baseado no 

comportamento, se o baseado nos recursos, o que permite coordenar a relação estabelecida 

entre o Principal e o Agente (Eisenhardt, 1989). 

A decisão por um contrato baseado no comportamento e um contrato baseado nos resultados 

advém dos custos de agência (Franco, 2012). 

Jensen e Meckling (1976) consideram que os custos da agência englobam uma série de 

fatores, tais como: 1) custos de monitorização suportados pelo Principal na observação, 

medição e controlo do comportamento do Agente; 2) despesas suportadas pelo agente, com o 

objetivo de garantir ao Principal que não irá prejudica-lo e caso tal aconteça pagará uma 

compensação; 3) perda residual decorrente da divergência entre as decisões tomadas pelo 

Agente e as que maximizaram os benefícios do Principal. 

Já para Eisenhardt (1989) os custos de agência são determinados tendo em conta 

determinados fatores: 

 Incerteza de resultados resultante das políticas governamentais; 

 Situação económica; 

 Alterações tecnológicas ou ações concorrenciais; 

 Posição perante o risco da empresa contratante; 

 Planeamento do comportamento adequado do prestador de serviços que poderá ser 

especificado antecipadamente; 

 Medição de resultados; 

 Duração da relação de agência. 

2.3.3. Teoria Baseada nos Recursos (TBR) 

De acordo com a Teoria Baseada nos Recursos (TBR), as organizações são vistas como um 

conjunto de recursos produtivos. O crescimento das organizações depende da intenção destas 

utilizarem recursos escassos (Franco, 2012). 
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De acordo com Oliveira (2013), um dos aspetos mais importantes desta teoria é a suposição 

de que os recursos são subcontratados através da diversificação e não através da venda ou 

aluguer. Assim, com o passar do tempo, houve a necessidade de compreender melhor 

determinados recursos específicos, bem como avaliar de que forma certos recursos poderiam 

ser desvantajosos para a empresa. 

Os recursos têm a capacidade de fornecer um conjunto de serviços produtivos, serviços que se 

consideram heterogéneos, o que torna as empresas únicas. Uma vez que os recursos são 

indivisíveis, haverá capacidade em excesso nalguns deles. Consequentemente, a empresa 

pode expandir ou diversificar a sua atividade em áreas onde esses recursos venham a revelar-

se úteis e, assim, adquirir competências complementares que irão criar mais capacidades em 

excesso, permitindo a prestação de novos serviços (Oliveira, 2013). 

Organizações com atividades similares exigem capacidades semelhantes, pelo que as 

organizações especializam-se nessas atividades. Por sua vez, atividades complementares 

representam diferentes fases sequenciais do processo de produção que têm de ser 

coordenadas, pelo que as organizações cooperam entre si para obter a realização de atividades 

muito complementares (Oliveira, 2013). 

Os recursos das empresas são essenciais para obtenção de vantagens competitivas sustentadas 

(Barney, 1991). Este autor identifica quatro atributos dos recursos que servem como 

indicadores da sua heterogeneidade e imobilidade e, consequentemente, da sua utilidade para 

a criação de vantagens competitivas sustentadas: valor, raridade, imitabilidade imperfeita e a 

substituição impossível.  

A perspetiva baseada em recursos que analisa a externalização fornece uma visão para 

examinar um conjunto de recursos e capacidades (por exemplo, habilidades de pessoas, 

tecnologia) que, podem ou não, ser submetidos a uma estratégia de outsourcing. Em essência, 

o RBV afirma que a vantagem competitiva não é uma função de apenas oportunidades 

disponíveis em mercados emergentes como Índia e China, por exemplo, mas também uma 

função do que recursos ou capacidades a empresa pode identificar, desenvolver, implantar e 

proteger (Javalgi, Dixit & Scherer, 2009). 

Na tabela 5, apresenta-se sumariamente os principais aspetos das teorias de apoio ao recurso 

ao outsourcing. 
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Tabela 5. Resumo das teorias de apoio ao recurso ao outsourcing 

Teoria    Principais Aspetos Autores 

Economia dos 

Custos de 

Transação 

(ECT) 

 Custos dos recursos físicos e humanos para completar a troca de 
bens e serviços entre as partes; 

 Minimização dos custos de transação e produção; 
 Maximização de lucros, redução de custos de transação tendo em 

conta três formas de governação: mercado, hierárquica e 
estruturas híbridas; 

 Bolumole et al. (2007) 

 Custos relacionados com a monitorização, coordenação e 

controlo de transações; 
 Williamson (1979) 

 Atributos que concorrem para a diversificação das transações: 
incerteza, a sua frequência e a especificidade dos ativos. 

 Franco (2012) 

 

Teoria da 

Agência (TA) 

 

 

 Estabelecimento de alianças e parcerias estratégicas;  Stock (1997) 

 Relação estabelecida entre o Principal e o Agente;  Eisenhardt (1989) 

 Problema da seleção adversa e do risco moral (vontades e 
finalidades entre o agente e o principal são diferentes, e perante o 
risco assumirem comportamentos diferentes); 

 Bolumole et al. (2007) 

 Preocupação em solucionar o problema da agência e da partilha 
de risco; 

 Eisenhardt (1989) 
 Definir o contrato mais eficiente (baseado no comportamento ou 

nos recursos); 

 

Teoria Baseada 

nos Recursos 

(TBR) 

 

 Organizações são vistas como conjunto de recursos produtivos;  Franco (2012) 

 Recursos subcontratados através da diversificação; 
 Oliveira (2013) 

 Capacidade de fornecer um conjunto de serviços produtivos; 

 Recursos das empresas essenciais para obtenção de vantagens 
competitivas; 

 Barney (1991) 

Fonte: Elaboração própria. 

2.4. TIPOS DE OUTSOURCING 

2.4.1. Offshoring 

O conceito de offshoring consiste na divisão do trabalho com especialização. Uma 

característica marcante do offshoring recente é mudar algumas atividades necessárias aos 

processos de produção através de fronteiras nacionais (Elram & Billington, 2000) e, 

posteriormente, para afetar a procura de competências nas ocupações relacionadas com a 

atividade. Destruições de emprego em massa podem surgir em consequência da deslocação de 

atividades ou tarefas para países estrangeiros. No entanto, pode aumentar a procura de 

especialização para outras atividades (Kim & Hwang, 2016). 

Offshoring de operações da empresa tornou-se um tema cada vez mais importante na gestão e 

evoluiu de uma estratégia utilizada principalmente por grandes corporações para “prática 

padrão” de gestão em muitas empresas. Os autores afirmam que existem vantagens de 

offshoring relacionadas com a desintegração que surge da modularização de tarefas maiores 

em subtarefas mais simples, facilitando, assim, a adaptação organizacional (Baier, Rammer & 

Schubert, 2015). 
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Offshoring é um dos temas mais debatidos em negócios internacionais. Ele é definido na 

imprensa popular como a deslocalização de processos de negócios para países estrangeiros 

para tirar proveito de uma oferta de trabalho qualificado, mas relativamente barato. O objetivo 

primordial do offshoring é a minimização de custos através da deslocalização de processos de 

negócios para locais de baixos salários. O conceito de Offshoring é visto como uma estratégia 

de localização mais geral que incorpora minimização de custos e a procura de conhecimento. 

Offshoring e outsourcing são melhor analisadas como aspetos da desagregação global da 

cadeia de valor e como tentativas por parte das empresas para combinar as vantagens 

comparativas de localizações geográficas com seus próprios recursos e competências para 

maximizar a sua vantagem competitiva. A interação de vantagens comparativas e 

competitivas determina a localização ideal dos componentes da cadeia de valor (decisões 

offshoring), bem como os limites da empresa e a estratégia de controlo (decisões de 

externalização) (Mudambi & Venzin, 2010). 

2.4.2. Insourcing 

O conceito de insourcing surgiu em oposição ao outsourcing e pode ter dois significados: por 

um lado, pode representar a retenção de um determinado serviço no interior da organização, 

através da criação de um departamento para o efeito com pessoal interno a tempo inteiro; por 

outro lado, pode significar o estabelecimento de uma unidade semi-autónoma, que presta 

serviços aos restantes departamentos dentro da organização, em que os preços e as condições 

são acordados entre quem requisita e a unidade prestadora do serviço (Franco, 2012). 

Insourcing é importante tendo em conta os casos em que a externalização é inadequada e não 

é benéfica para a organização. Considera-se adequada uma estratégia de insourcing em casos 

como a manutenção de know-how, a manutenção de informações sobre os clientes, e as 

complicações da aplicação (Cervinka, Stverková & Humlová, 2012). 

2.4.3. Selective Sourcing 

De acordo com Franco (2012), selective sourcing consiste num tipo de outsourcing em que as 

organizações não recorrem ao outsourcing total de um processo, apenas de determinadas 

funções, consideradas secundárias. Selective sourcing fornece aos gestores mais opções para 

as atividades a serem externalizadas, estes selecionam quais as atividades a serem 
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externalizadas, atividades secundárias, e mantêm as operações principais in-house, evitando, 

assim, uma abordagem de tudo-ou-nada ao permitir decisões mais flexíveis (Lacity, Willcoks 

& Feeny, 1996). 

De acordo com Bonosky e Powers (2004), o modelo de selective sourcing surgiu como uma 

alternativa viável e atraente à abordagem de um único fornecedor. Essencialmente, uma 

abordagem de “externalização seletiva” envolve a escolha do fornecedor mais estável para 

gerir vários serviços de negócios ou funções de negócios, conduzindo a um total ou limitado 

ponto de solução. Os autores afirmam que selective sourcing é uma estratégia mais eficaz do 

que outsourcing total no que respeita a fatores críticos de sucesso, tais como alcançar 

economias de custo-alvo, manter ou melhorar os níveis de serviço e de renovação dos 

contratos. A perceção de sucesso duma abordagem de externalização seletiva está relacionada 

com a definição de níveis de serviço significativos, alcance de metas de custo, permitindo 

uma governação eficaz. 

2.4.4. Business Process Outsourcing (BPO) 

O BPO refere-se à transferência da execução e gestão de processos de negócios intensivos em 

informação de um fornecedor externo que, por sua vez, é proprietário e gere os processos 

selecionados com base em critérios de desempenho contratados. BPO é o segmento que mais 

cresce do mercado de outsourcing (Barua & Mani, 2014). 

BPO é definida simplesmente como o movimento de processos de negócios de dentro da 

organização para prestadores de serviços externos (Click & Duening, 2005). 

2.4.5. Knowledge Process Outsourcing (KPO) 

KPO consiste na transferência a terceiros de atividades complexas e altamente variáveis que 

exigem uma tomada de decisão intelectual. Este tipo de outsourcing envolve empresas 

prestadoras de serviços de outsourcing de trabalho de alto conhecimento juntamente com 

valor agregado ao cliente. Considera-se KPO como um termo abrangente que inclua uma série 

de atividades, áreas/domínios e conjuntos de habilidades em que os prestadores de serviços 

são empregados para resultados com impacto considerável nos negócios e não apenas por 

“processos” (Sachdeva, Mittal & Solanki, 2015). 
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Currie, Michell e Abanishe (2008) definem KPO como a transferência a terceiros de 

atividades complexas e altamente variáveis que exigem a tomada de decisão intelectual. 

KPO pode ser considerado como a externalização de atividades que envolvem diretamente a 

produção de conhecimento e inovação, e que envolvem algum grau de capacitações 

específicas à organização (Mudambi & Tallman, 2010). 

2.5. OUTSOURCING ESTRATÉGICO 

O outsourcing é considerado uma ferramenta estratégica para as empresas. As empresas 

obtêm vantagem competitiva ao concentrarem os seus esforços e recursos nas atividades que 

melhor sabem desenvolver, competências core do negócio, e ao subcontratar outras 

organizações para desempenharem as atividades que a empresa não tem capacidade ou 

conhecimento para realizar (Quinn & Hilmer, 1995).  

Uma correta tomada de decisão exige uma clara compreensão do vasto leque de potenciais 

opções de compromisso, os riscos, benefícios, e a respetiva adaptação de cada potencial 

relação para atingir os objetivos de negócio. Como as organizações evoluíram e 

desenvolveram maiores capacidades, as necessidades de externalização mudaram (Sanders, 

Locke, Moore & Autry, 2007). 

As boas decisões de outsourcing podem resultar na redução de custos e vantagem 

competitiva, no entanto, más decisões de outsourcing pode levar a uma diversidade de 

problemas, tais como aumento de custos, interrupção de serviço e até mesmo ao insucesso 

empresarial, consequentemente, pode ainda existir uma perda não intencional de 

conhecimento ao nível das operações. De acordo com o estudo desenvolvido por Sanders et. 

al. (2007), é importante considerar as implicações financeiras, mas também devem ser tidos 

em conta os objetivos estratégicos. Costa (2014) conclui que fatores como o aumento do 

desempenho e a redução de custos constituem a principal força impulsionadora das 

organizações pela adoção de uma estratégia de outsourcing. 

De acordo com Quinn e Hilmer (1994), a estratégia de sourcing de uma organização precisa 

ser consistente com as condições de concorrência e o desenvolvimento de vantagem 

competitiva. Isto porque, de acordo com McIvor (2000), a decisão de externalização pode ter 

impacto sobre a flexibilidade, o serviço ao cliente e nas competências essenciais da 

organização.   
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Através do outsourcing estratégico, as organizações podem reduzir os seus investimentos de 

capital de longo prazo e aproveitar significativamente as suas competências chave (Quinn & 

Hilmer, 1994). O outsourcing surgiu como uma abordagem de negócios importante em que a 

vantagem competitiva pode ser adquirida, uma vez que os serviços são produzidos/fornecidos 

de forma mais eficaz e eficiente por prestadores de serviços (Rahim, 2010).  

Lonsdale (1999) afirma que há certas atividades que não devem ser externalizadas, 

especialmente aquelas que irão afetar o núcleo estratégico da organização. No entanto, pode-

se argumentar que mais perto do núcleo, atividades essenciais irão beneficiar de alguma 

forma de externalização estratégica se as organizações não tiverem conhecimento ou 

habilidades. 

As organizações só devem externalizar atividades que não forneçam as organizações com 

uma vantagem sustentável e não apoiam atividades principais diretamente (Rahim, 2010). 

Outsourcing é utilizado para aliviar a escassez de capacidade e aumentar a flexibilidade de 

produção. Em geral, a decisão de outsourcing de processos de fabricação é determinada pela 

taxa de utilização da capacidade e se concentrar no processo individual (Chang et al., 2008). 

De acordo com Garcia (2013), os fatores estratégicos são os que mais influenciam o processo 

de tomada de decisão do outsourcing seguidos dos fatores económicos. Os fatores 

estratégicos estão relacionados com a necessidade de dar respostas ao mercado, acompanhar 

as novas tendências no setor e ter acesso aos recursos humanos especializados. Por sua vez, os 

fatores económicos como beneficiar de economias de escala do fornecedor e a redução de 

custos fixos e variáveis estão também fortemente relacionados com a decisão de outsourcing 

(Garcia, 2013). 

Muitas empresas focam os seus esforços nas suas competências essenciais, designadas 

também competências core, e são poucas as empresas que produzem interna e inteiramente 

um produto ou serviço, ou seja, muitas organizações estão a subcontratar parte das atividades 

do processo produtivo a outras empresas. 

No seu estudo, Gerbl, McIvor, Loane e Humphreys (2015) enumeram fatores de tomada de 

decisão ao nível do processo e ao nível da empresa. No que respeita aos fatores ao nível do 

processo, são apresentados fatores essenciais que têm influência na escolha do modelo de 

governação: interdependências complexas, incerteza, dificuldades de medição de 

desempenho, perda do conhecimento e o valor estratégico do processo. Por sua vez, os 
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fatores-chave ao nível da empresa que têm influência na escolha do modelo de governação: 

disponibilidade de recursos internos, capacidade de outsourcing do cliente, atratividade do 

fator de localização, distância de localização, capital humano e política governamental.  

A estratégia de outsourcing é cada vez mais utilizada como uma arma para conduzir as 

empresas a alcançar uma melhoria rápida e sustentável na cadeia de valor ao nível do 

desempenho competitivo (Duan, Grover, Roberts & Balakrishnan, 2014). 

No seu estudo, Costa (2014) afirma que a estratégia de outsourcing consegue, através do 

estabelecimento de relacionamentos colaborativos entre as organizações cujo objetivo é criar 

relações win-win para ambas as partes, ter acesso ao que de melhor se faz no mercado, em 

muitas situações a um custo mais baixo, e conseguindo, deste modo manter um maior 

controlo de mercado. 

Tais relações estabelecidas resultantes de acordos de BPO podem gerar retornos acima do 

normal a um grupo de empresas estabelecidas numa rede e desta forma criar vantagem 

competitiva (Duan et al., 2014). 

De acordo com Chang et al. (2008), muitas empresas já tinham recorrido ao outsourcing de 

processos de fabricação ou serviços e a tendência é que as empresas aumentem o recurso a 

esta prática. Os gestores de uma grande variedade de indústrias estão a rever, cada vez mais, a 

sua análise de custos e concluem que algumas operações internas podem ser mais eficazmente 

realizadas através do recurso ao outsourcing. As empresas estão a recorrer ao outsourcing 

para aumentar o crescimento atual e evitar grandes investimentos em força de trabalho ou em 

equipamentos permanentes. 

De acordo com Jané, Lago e Acino (2005), é essencial tratar a avaliação do desempenho das 

alianças estabelecidas entre parceiros. Existem benefícios a serem obtidos através da análise 

da validade das diferentes medidas de desempenho em mais detalhe, de modo a complementar 

a informação existente no campo de alianças estratégicas e parcerias assimétricas em 

particular. Os autores definem cinco medidas para avaliar o desempenho das parcerias 

logísticas: 

1. Expectativas gerais de cumprimento; 

2. Satisfação com o desempenho global; 

3. Cumprimento do objetivo estratégico; 
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4. Efeitos colaterais líquidos; 

5. Desempenho do processo. 

A decisão de outsourcing é variável com o tipo de entidade empresarial e da estrutura da 

organização, mas o fator custo foi dominando e em geral as vantagens de custos globais mais 

baixos não podem ser ignoradas. A decisão de outsourcing não se baseia apenas no objetivo 

de baixar os custos, consiste também no objetivo fundamental do negócio – manter vantagem 

competitiva, preços mais baixos e melhor qualidade é o que os clientes de hoje procuram 

(Iqbal & Munir, 2013). 

De acordo com o estudo de Davari e Rezazadeh (2015), os autores identificam seis dimensões 

essenciais na tomada de decisão de outsourcing: 

1. Fatores Estratégicos (concentração nas competências centrais, acesso a recursos 

humanos qualificados, maior flexibilidade para mudanças ambientais, externalização 

de funções complexas, possibilidade de prestar mais atenção aos clientes); 

2. Fatores Económicos (redução de custos por não haver necessidade de empregar novos 

peritos, redução de custos por não adquirir novos equipamentos e redução de custos na 

implementação de operações subsidiárias); 

3.  Fatores Tecnológicos (desenvolvimento de novas funções para aplicação de novas 

tecnologias, ensinar os funcionários como utilizar as novas tecnologias e a 

transferência de tecnologias entre parceiros); 

4. Especificação de Tarefas (extensão da preponderância de cada tarefa, diferenciação e 

diversificação das tarefas, nível de especialização e de complexidade das tarefas); 

5. Fatores de Risco Relativo (incapacidade de proteger o capital intelectual dos 

parceiros, grau de dependência dos fornecedores, perda de controlo da atividade em 

outsourcing, fracasso dos parceiros para executar os seus compromissos e o número 

limitado de fornecedores para outsourcing); 

6. Desempenho Organizacional das Empresas (aperfeiçoamento da inovação após 

externalização, maior as hipóteses de se envolver na tomada de riscos de novos 

empreendimentos, melhoria da proatividade devido ao outsourcing e o reforço de uma 

orientação agressiva para as empresas rivais). 
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Externalização estratégica, do ponto de vista do seaker serviços de BPO significa focalizar 

tempo, atenção, esforço e recursos no core business da empresa ou no que a empresa sabe 

melhor (no que traz vantagem competitiva) (Tîstea, 2013). 

2.6. RAZÕES, BENEFÍCIOS E RISCOS DO RECURSO AO OUTSOURCING 

2.6.1. Razões para recorrer ao outsourcing 

A redução de custos constitui, muitas vezes, a principal razão para externalizar serviços. Além 

deste fator, a melhoria da eficiência e o foco em negócios centrais, constituem outras razões 

igualmente importantes para a adoção de práticas de outsourcing (Associação Portugal 

Outsourcing [APO], 2014). Neste seguimento podemos enunciar as principais razões para 

externalizar serviços: acesso a conhecimento e ferramentas específicos, incremento do foco 

nos negócios core, melhoria da eficiência e redução de custos. 

A decisão de externalização é muito mais complexa e inclui um foco maior sobre os recursos 

e os benefícios estratégicos. A redução de custos, acesso a novas habilidades, foco em 

competências essenciais, gestão de processos de forma mais eficaz e aumento de eficiência 

são apontados por Sanders et al. (2007). De acordo com Gray, Roth e Tomlin (2009), a 

principal razão para recorrer ao outsourcing é a necessidade de redução de custos. 

Na tabela 6 são apresentadas as razões para a externalização do ponto de vista estratégico, 

tácito e operacional, apontadas por Franco (2012). 

Tabela 6. Motivos da decisão de externalização 

Objetivos Operacionais Objetivos Tácitos Objetivos Estratégicos 

 Redução de Custos; 

 Melhoria relação custo/ 

benefício; 

 Concentração em serviços 

não rotineiros; 

 Aumento da velocidade de 

resposta. 

 Serviços específicos para cuja 

execução não há 

disponibilidade de recursos; 

 Redução do quadro de pessoal; 

 Redução de encargos; 

 Redução de problemas 

trabalhistas. 

 Eliminação de atividades secundárias; 

 Foco no core business; 

 Aumento da velocidade de decisão. 

Fonte: Adaptado de Franco, 2012. 

De acordo com o estudo desenvolvido por Sanders et al. (2007), os autores destacam três 

principais razões para o recurso ao outsourcing: financeiras, baseadas em recursos e 

estratégicas. As razões financeiras concentram-se na minimização de custos (redução de 
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custos de trabalho, custos de produção e o aumento de receitas), por sua vez, as razões 

baseadas nos recursos concentram-se no uso do outsourcing para compensar a falta de 

especialização (tais como o know-how técnico, capacidade de manter o ritmo tendo em conta 

os requisitos regulamentares e/ou a direção para a mudança tecnológica, para compensar a 

falta de ativos, finalmente, as motivações estratégicas utilizadas como oportunidade para 

desenvolver proficiências que podem fornecer diferenciação competitiva (estes objetivos 

estão focados mais internamente, na manutenção e desenvolvimento de capacidades e focar 

externamente sobre a forma como esses recursos podem ser aproveitados no mercado) 

(Sanders et al., 2007). 

Quinn (2000) defende que as empresas que recorrem somente a fontes internas de inovação ao 

contrário de recorrerem a outras empresas em algumas atividades, isto é, subcontratar 

determinados serviços, têm dificuldade em acompanhar a evolução tecnológica e, 

consequentemente, não aproveitam oportunidades e sinergias que lhes permitiria posicionar-

se melhor e mais rapidamente e adquirir vantagem competitiva. 

O outsourcing tornou-se um imperativo estratégico para as organizações procurarem reduzir 

custos e especializar-se num número limitado de áreas centrais (Gerbl et al., 2014).  

Muitas organizações realizam contratos de outsourcing não apenas com a intenção de reduzir 

custos, mas também para ter acesso a recursos que completam a sua carteira de recursos 

existentes (Duan et al., 2014). 

A externalização tornou-se inevitável e praticamente muitas empresas multinacionais 

recorrem ao outsourcing para utilizar recursos escassos em casa. Tendo em conta muitos 

outros motivos, o custo dos fatores, o alcance de economias de escala e a redução de custos 

causam grande influência nas decisões de outsourcing. Quatro razões estratégicas para 

externalizar, respetivamente, melhor fluxo de caixa, melhor controlo de pagamento, recursos 

humanos escaláveis e para melhorar o desempenho geral da empresa (Iqbal & Munir, 2013). 

Segundo Eulalia et al. (2000), o outsourcing proporciona a oportunidade de fortalecer as 

competências essenciais a partir de um conjunto sofisticado de fornecedores na criação de 

valor para os consumidores finais.  

Na tabela 7 apresenta-se um resumo das medidas de externalização analisadas nos pontos 

anteriores. 
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Tabela 7. Medidas de externalização 

Nível Medidas Autores 

Operacional 

 Redução de custos 

 Melhoria da relação custo/benefício 

 Concentração em serviços não rotineiros 

 Aumento da velocidade de resposta 

APO (2014), Gray et al. (2009), 

Sanders et al. (2007) 

Tácitos 

 Serviços específicos para cuja execução não  

há disponibilidade de recursos 

 Redução do quadro de pessoal 

 Redução de encargos 

 Redução de problemas trabalhistas 

Iqbal e Munir (2013) 

Estratégicos 

 Eliminação de atividades secundárias 

 Foco no core business 

 Aumento da velocidade de decisão 

 Foco em recursos e benefícios 

APO (2014), Gerbl et al. (2015), 

Duan et al. (2014), Sanders et al. 

(2007), Eulalia et al. (2000) 

Fonte: Elaboração Própria 

2.6.2. Benefícios associados ao outsourcing 

Existem diversas vantagens decorrentes do outsourcing, mas Eulalia et al. (2000) consideram 

que a mais importante está relacionada com a oportunidade de fortalecer competências 

essenciais a partir de um conjunto de fornecedores na criação de valor para os consumidores 

finais. Estes autores fazem, ainda, referência a benefícios mútuos desta relação entre empresa-

cliente e empresa-fornecedora: redução e controlo dos custos operacionais, ganhos de 

produtividade, melhoria no foco da empresa, acesso a capacidades de classe mundial, 

liberação de recursos internos e economias de investimento, obtenção de recursos que não 

estão disponíveis internamente, partilha de riscos e aumento da eficiência administrativa. 

Segundo Hatoten e Eriksson (2009), os benefícios apontados são maior qualidade do produto, 

custos mais baixos e maior capacidade de inovação decorrente da especialização e focalização  

Aquando da transferência de serviços de uma organização para outra, considerada prestadora 

de serviços, esperam-se: ganhos significativos de eficiência, concentração de tempo, esforço e 

capital em atividades que criem valor e que gerem vantagem competitiva, desempenho geral 

melhorado, e segurança para a sobrevivência das organizações a longo prazo (Clegg, Burdon 

& Nokolova, 2005). 

Existe a necessidade de incrementar práticas de outsourcing em Portugal, já que estas práticas 

trazem um conjunto de benefícios essenciais para a dinamização da economia de um país e 

para o tornar mais competitivo, nomeadamente: foco no core business, otimização da 

estrutura de custos, partilha de risco (capacidade de investimento), aumento da eficiência e 
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eficácia, acesso a know-how, flexibilidade – abordagem incremental e adaptada ao negócio do 

cliente, melhoria da qualidade de serviço, aumento da satisfação do cliente, criação de 

emprego, qualificação (Pereira, 2014). 

Eulalia et al. (2000) apontam como benefícios do recurso ao outsourcing a maior qualidade 

do produto, custos mais baixos e maior capacidade de inovação decorrente da especialização e 

focalização. Os autores enumeram, ainda, as vantagens originadas para as duas partes, para a 

empresa contratante e para a empresa contratada: redução e controlo de custos operacionais, 

ganhos de produtividade, melhoria no foco da empresa, acesso a capacidades da classe 

mundial, libertação de recursos internos e economias de investimento, obtenção de recursos 

que não estão disponíveis internamente, ganhos de capacitação para fornecedor, 

disponibilidade de capitais, partilha de risco e o aumento da eficiência administrativa. 

Guarda et al. (2015) enumeram no seu estudo as vantagens de recorrer a uma estratégia de 

outsourcing: a não preocupação com o processo de fornecimento de suprimentos, alto nível de 

serviços (com a satisfação do usuário), objetividade da análise custo-benefício para novos 

projetos, a previsão das despesas e a transferência da responsabilidade. 

No seu estudo, Cardoso (2012) conclui que os principais benefícios da empresa recorrer à 

subcontratação é a redução de custos, a melhoria do nível de serviço e o acesso a recursos não 

existentes na empresa.  

Santos (1998) apresenta um conjunto de vantagens associadas ao recurso ao outsourcing: o 

recurso ao outsourcing de atividades não críticas permite a libertação de recursos e, desta 

forma, permite a afetação e focalização em atividades centrais para a organização, 

consequentemente, poder-se-á incrementar a criação de vantagens competitivas, acesso a 

tecnologias e a especialistas não existentes dentro da organização, acesso a novas indústrias 

ou mercados, melhor solução para o desempenho de atividades de difícil gestão ou controlo, 

pode proporcionar o redimensionamento da estrutura organizacional, o aumento da 

flexibilidade e da rapidez de adaptação às alterações do meio envolvente, pode permitir uma 

afetação mais racional e eficiente de recursos, os custos operacionais poderão ser reduzidos, o 

outsourcing pode conferir à empresa contratante a diminuição das necessidades de 

investimento e a sua melhor afetação, bem como a partilha de riscos com o subcontratado. 

 



Capítulo II – Enquadramento Teórico 

 

34 

2.6.3. Riscos associados ao outsourcing 

Além de identificar as principais razões para o recurso ao outsourcing, as empresas 

necessitam considerar alguns riscos como parte do processo de tomada de decisão de 

outsourcing.  

As empresas vão perder o controlo através do recurso a acordos com terceiros, pelo que 

assumem mais riscos (Sanders et al., 2007). Em geral, os contratos de outsourcing mais 

sofisticados trazem maiores benefícios, no entanto, também envolvem riscos 

significativamente mais elevados (Manuj & Mentzer, 2008).   

Na sua obra, Santos (1998) afirma que o recurso ao outsourcing pode acarretar algumas 

desvantagens: perda de controlo da execução das atividades, perda de confidencialidade, má 

qualidade do serviço prestado e as consequências ao nível da satisfação, tanto dos clientes 

como dos empregados, lenta reação à mudança e perda de flexibilidade, dependência 

excessiva em relação à empresa subcontratada, verificação de incoerências em custos mais 

elevados do que se as mesmas atividades tivessem sido executadas pela organização, perda de 

know-how e de competência internas, dispendiosos custos de mudança para regressar ao 

desempenho interno das atividades subcontratadas, desmotivação do pessoal criada pela 

instabilidade da condução do processo, elevados custos associados à gestão dos subcontratos, 

devido ao controlo necessário do seu desempenho. 

As empresas devem estar cientes de quais os principais riscos e desvantagens que podem 

resultar deste negócio. Destacam-se situações como a inexistência de um fornecedor ideal, 

resistências internas e o facto de se praticar outsourcing indevidamente. Estas situações são 

decorrentes de uma implementação indevida sem critérios, sem a abordagem dos pontos 

críticos, sem a visão e planeamento essenciais (Eulalia et al., 2000). 

No seu estudo, Sanders et al. (2007) enunciam fatores de risco que devem ser considerados 

antes de uma empresa recorrer a um contrato de outsourcing:  

1) Capacidade de manter o controlo sobre a tarefa (como o alcance de desenvolvimento 

da tarefa passou para o fornecedor, a capacidade de manter o controlo sobre a 

tarefa/função pode aumentar ou diminuir. O resultado final pode não atender às 

expectativas, pelo que é necessário identificar medidas-chave de desempenho e os 



Capítulo II – Enquadramento Teórico 

35 

seus valores, o que por vezes é um desafio, especialmente para tarefas onde o produto 

final é intangível, e muitas vezes difíceis de quantificar o serviço);  

2) Potencial de degradação da capacidade crítica (afirmam que um dos princípios de 

um negócio bem gerido é que os gestores entendam quais as capacidades básicas e 

como esses recursos ajudam a empresa a criar valor. Assim, como regra geral, as 

empresas não externalizam atividades que contribuem diretamente para a sua 

vantagem estratégica e competitiva. As empresas que recorrem ao outsourcing devem 

considerar que as competências essenciais são colocadas em risco, compreender a 

relação entre competências essenciais e outras atividades que não fornecem nenhuma 

vantagem competitiva direta, devem ainda ter em atenção a externalização de 

qualquer função que pode proporcionar vantagem competitiva no futuro);  

3) Risco de dependência (como uma empresa se engaja em contratos de outsourcing 

mais sofisticados, muitas vezes, personaliza as suas operações para que estas 

correspondam às do seu fornecedor. Deste modo, as empresas podem beneficiar de 

economias de escala do fornecedor. No entanto, os arranjos personalizados são 

arriscados uma vez que a empresa pode tornar-se excessivamente dependente do 

fornecedor);  

4) Risco de agrupamento, muitos fornecedores realizam economias de escala através da 

agregação de necessidades dos diferentes clientes, às vezes competindo. Na verdade, 

os fornecedores não seriam capazes de oferecer uma vantagem competitiva se não 

fosse para as economias de escala que vêm reunindo as necessidades de muitos 

clientes semelhantes. No entanto, esta situação cria inerentemente certos fatores de 

risco. O risco de propriedade é o potencial de informações do cliente a vazar a uma 

parte externa ou ser misturado com o de outro cliente. Risco pooling - risco de 

contenção, surge do potencial que um grande número de clientes pode competir 

simultaneamente para os serviços do fornecedor, que o fornecedor, em seguida, pode 

não ser capaz de fornecer;  

5) Risco de custos ocultos, este risco final é igualmente válido para todos os tipos de 

contratos de outsourcing e está relacionado com o risco de custos ocultos associados à 

externalização. Os executivos entrevistados concordam que os custos inesperados são 

comuns. O grande número de variações de compromissos de abastecimento cria uma 
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grande oportunidade para o cliente para omitir, negligenciar ou subestimar muitos 

custos. Um exemplo é a omissão de uma tarefa importante no contrato de que o 

cliente não tinha conhecimento ou simplesmente se esqueceu de incluir. Aqui, o 

fornecedor irá executar a tarefa, no entanto, a um custo adicional. Embora isso reflita 

mais em má contratação, ainda é um custo inesperado. Outro exemplo é a previsão 

dos volumes sob trabalho pelo cliente. Neste caso, o fornecedor pode encontrar os 

volumes de trabalho a ser maior do que o previsto pelo cliente e carga em 

conformidade. Custos ocultos também podem relacionar-se com tecnologias de 

comunicação inesperados necessários, particularmente no caso do sourcing global, e a 

exigência de tempo para gestão de relacionamento (Artz & Brush, 2000; Barthélemy 

2001).  

Iqbal e Munir (2013) consideram a existência de riscos potenciais que devem ser 

considerados na decisão de externalização: riscos operacionais, riscos estratégicos e outros 

riscos. Os riscos operacionais diminuem a qualidade e aumentam o custo, a seleção do 

fornecedor errado e o acesso a tecnologia de informação de forma ineficiente. Os riscos 

estratégicos consistem em ações deliberadas do fornecedor para com o cliente, bem como no 

longo prazo as empresas sentirem escassez de conhecimentos necessários para desenvolver 

determinada tarefa. Por fim, os outros riscos englobam riscos como a diferença de cultura 

cliente-fornecedor, perda de privacidade e de controlo, a perda de know-how do processo de 

negócio. 

A inexistência de fornecedores ideais, resistências internas e prática de outsourcing 

indevidamente constituem desvantagens do recurso ao outsourcing (Eulália et al., 2000). 

Quando recorre a uma estratégia de outsourcing, a organização deve estar consciente dos 

riscos que tem de enfrentar: falta de formação e qualificação dos terceiros, dificuldade da 

empresa contratada entender o negócio da empresa contratante, perda de controlo sobre a 

qualidade, custos e prazos, resistência interna do pessoal técnico e usuários em relação à 

externalização de profissionais, as diferenças de cultura dos serviços externalizados em 

relação às normas da empresa, objetivos mal planeados, vazamento de informação 

confidencial e, por fim, aumento de custos e dificuldades em processos de venda, desde o 

volume de despesas no final de um contrato que são quase o mesmo que o previsto 

inicialmente (Guarda et al., 2015). 
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Davari e Rezazadeh (2015) revelam os riscos mais consideráveis para o outsourcing: os 

prestadores de serviços podem aumentar as despesas a qualquer momento, os fornecedores 

podem não perceber quais as principais questões dos riscos dos negócios ou a especificidade 

da envolvente de negócios, os funcionários do fornecedor podem ter menos interesse no 

trabalho atribuído, e a falta de compromisso e lealdade dos fornecedores, especialmente em 

contratos de curto prazo. 

De acordo com Kang et al. (2012), o controlo constitui um aspeto necessário principalmente 

para uma estratégia de terceirização bem-sucedida que procura a inovação e é caracterizada 

por altos níveis de conhecimento. A confiança entre as competências e os conhecimentos 

moderam a relação entre as estratégias de outsourcing e o controlo de processos. No entanto, 

os parceiros considerados não fiáveis são sujeitos a medidas de controlo para, desta forma, 

assegurar a implementação bem-sucedida da estratégia de outsourcing.  

Na tabela 8 apresenta-se um resumo dos benefícios e riscos do recurso ao outsourcing. 

Tabela 8. Benefícios e riscos do recurso ao outsourcing 

    Benefícios   Riscos 

 Oportunidade de fortalecer competências 

essenciais; 

 Maior qualidade do produto, custos mais baixos e 

mais capacidade de inovação; 

 Redução e controlo dos custos operacionais; 

 Ganhos de produtividade; 

 Melhoria no foco da empresa; 

 Acesso a capacidades de classe mundial; 

 Libertação de recursos internos e economias de 

investimento; 

 Obtenção de recursos não disponíveis 

internamente; 

 Partilha do risco; 

 Aumento da eficiência administrativa; 

 Acesso a Know-How; 

 Perda de controlo; 

 Inexistência de um fornecedor ideal, resistências internas, 

prática de outsourcing indevidamente; 

 Incapacidade de manter o controlo sobre a tarefa; 

 Potencial de degradação da capacidade crítica; 

 Risco de dependência; 

 Risco de Agrupamento (risco de propriedade, risco de 

pooling); 

 Risco de Custos Ocultos; 

 Riscos Operacionais (diminuem a qualidade e aumentam o 

custo); 

 Riscos Estratégicos (ações deliberadas do fornecedor com o 

cliente); 

 Outros Riscos (diferença de cultura cliente-fornecedor, perda 

de privacidade e de controlo, perda de know-how). 

Fonte: Elaboração própria. 

2.7. Modelo conceptual de investigação 

Neste ponto (figura 2) é proposto o modelo de investigação conceptual que servirá de base 

para o estudo do outsourcing na indústria do calçado português. Ao recorrer ao outsourcing, a 

empresa pode adquirir vantagem competitiva através de decisões de gestão estratégica que 

esta ferramenta coloca ao dispor dos gestores.  
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Figura 2. Modelo de análise proposto 

O modelo apresentado divide-se em cinco constructos: 1) Razões do Outsourcing; 2) 

Estratégia de Outsourcing; 3) Relação com o parceiro; 4) Desempenho organizacional; e, 5) 

Vantagem Competitiva. 
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3.1. INTRODUÇÃO 

A metodologia de acordo com Fortin (2003), consiste no conjunto de métodos e técnicas que 

guiam a elaboração do processo de investigação científica. Considera, ainda, que o método 

científico consiste no processo de aquisição de conhecimentos definido pela utilização de 

métodos reconhecidos de recolha, de classificação, de análise e de interpretação dos dados. 

A definição da metodologia consiste, assim, no planeamento da investigação, que tem como 

principal objetivo evitar que no final do processo de investigação se verifique que as 

evidências e dados colhidos não permitem responder às questões delineadas inicialmente 

(Barañano, 2004). A metodologia selecionada deve ser adequada ao problema em estudo, ao 

objetivo do mesmo e aos recursos disponíveis. Esta seleção está também dependente do nível 

de conhecimento do fenómeno em estudo. Assim, neste capítulo, será feita uma descrição da 

metodologia utilizada, bem como as razões das opções metodológicas seguidas. 

Uma vez concluída a revisão de literatura, onde foram definidos os conceitos e apresentados 

os principais estudos que abordaram o modelo teórico proposto neste trabalho de 

investigação, pretende-se, neste capítulo, apresentar os objetivos, questões e hipóteses de 

investigação e a metodologia que permite recolher e tratar a informação para dar resposta aos 

objetivos propostos.  

Desta forma, na primeira parte deste capítulo serão apresentados os objetivos, questões e 

hipóteses que irão ser objeto desta investigação. Na segunda parte, será descrito o processo de 

criação do questionário e sua implementação e o processo de obtenção da amostra. 

3.2. OBJETIVO, QUESTÕES E HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO  

Como referido no capítulo de revisão teórica, as empresas podem recorrer ao outsourcing 

como estratégia para aumentar a produtividade e a vantagem competitiva.  

Com esta investigação objetivou-se verificar a influência da adoção da estratégia de 

outsourcing no desempenho organizacional e na obtenção de vantagem competitiva das 

empresas portuguesas de calçado. Este objetivo vai permitir refletir sobre a importância do 

outsourcing como ferramenta competitiva para o desenvolvimento, bem como a possibilidade 
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de atingir melhor performance e melhores resultados nas empresas portuguesas que operam 

na indústria portuguesa do calçado. 

Tendo em conta o principal objetivo a atingir com este estudo, foram equacionadas questões 

de investigação e formuladas algumas hipóteses.  

As questões desta investigação são as seguintes: 

(i) Quais as razões apontadas pelas empresas de calçado para recorrer ao outsourcing? 

(ii) As razões do outsourcing influenciam a adoção de uma estratégia de outsourcing? 

(iii) A estratégia de outsourcing influencia o desempenho organizacional das 

empresas? 

(iv) A relação com os parceiros de outsourcing influencia o desempenho 

organizacional? 

(v) O desempenho organizacional tem impacto na vantagem competitiva? 

(vi) A adoção de uma estratégia de outsourcing tem impacto na vantagem competitiva? 

A figura 3 seguinte representa o modelo conceptual adaptado de Kang et al. (2012), 

operacionalizado no setor das telecomunicações por Franco (2012), consiste no modelo de 

análise desenvolvido no âmbito desta investigação para operacionalização das variáveis 

inerentes ao estudo do tema proposto. 

 

Figura 3. Modelo conceptual de análise 

(Adaptado de Kang et. al., 2012, operacionalizado por Franco, 2012) 
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De forma a validar o modelo de análise anteriormente descrito e responder às questões de 

investigação, foram definidas as hipóteses a serem testadas neste estudo, através das análises 

estatísticas consideradas mais adequadas. 

As hipóteses de estudo foram desenvolvidas de acordo com o modelo de investigação 

apresentado anteriormente: 

H1. As Razões do Outsourcing influenciam positivamente a Estratégia de Outsourcing. 

H2. A Estratégia de Outsourcing influencia positivamente o Desempenho Organizacional. 

H3. A Relação com o Parceiro influencia positivamente o Desempenho Organizacional. 

H4. O Desempenho Organizacional influencia positivamente a Vantagem Competitiva. 

H5. A Estratégia de Outsourcing influencia positivamente a Vantagem Competitiva. 

3.3. INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS 

Os questionários permitem a obtenção de uma amostra significativa e representativa da 

população objeto deste estudo. Assim, consideramos que o método mais eficaz para obtenção 

dos dados para esta investigação seria através do recurso a um questionário. Desta forma, o 

principal método de pesquisa para recolha dos dados para o estudo foi o inquérito por 

questionário autoadministrado (Anexo A), utilizando um software de administração online 

(https://pt.surveymonkey.com/).  

A aplicação de novas tecnologias para recolha de dados foi incitada, uma vez que a recolha de 

dados baseada na web e via e-mail constitui métodos atrativos para os investigadores devido 

aos baixos custos e rápidas taxas de resposta (Ilieva, Baron & Healey, 2002). 

Na construção do questionário online, foram tidas em conta as recomendações de Dillman 

(2007). As questões foram também apresentadas num formato em versão Word (Anexo B). 

Posto isto, será feita uma breve descrição dos aspetos tidos em consideração na construção do 

questionário online (Anexo A): a aparência (relativamente às questões e escala foram criadas 

um conjunto de questões abertas e fechadas com diferentes escalas), a orientação e ajuda no 

preenchimento, a taxa de conclusão do questionário (onde cada janela/página web continha 

uma barra de progresso com informação das questões já respondidas) e a humanização do 

questionário (com o objetivo de diferenciar esta pesquisa do grande número de outras 
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pesquisas com base na web, de garantir o anonimato e de enfatizar o carácter científico deste 

estudo).  

3.3.1. Elaboração do questionário   

A construção do questionário foi baseada nos itens utilizados por Franco (2012), tendo alguns 

deles sofrido alterações na construção frásica ao longo da revisão no presente estudo. 

As variáveis que permitem medir os constructos do modelo em análise foram 

operacionalizadas através de uma escala de Likert de 5 pontos (Anexo A). De acordo com 

Poynter (2010), a escala de Likert é a escala de classificação mais comumente utilizada em 

pesquisas de mercado quantitativas.  

Na tabela 9 pode observar-se uma síntese da operacionalização de cada constructo. 

Tabela 9. Constructos do modelo e respetiva operacionalização 

Constructos Itens 

Valores de 

Referência 

[mínimo, máximo] 

Razões do 
Outsourcing 

Benefícios da Contratante 

Questão 10 - Quais os motivos que 
levaram a sua empresa a recorrer ao 
Outsourcing? 
(6 itens) * 

[6, 30] 

Uso de Recursos 
Questão 14 - Qual o grau de liberalização 
de recursos da empresa ao recorrer ao 
outsourcing? (6 itens) * 

[6,30] 

Estratégia de 

Outsourcing 

Tipo de Vínculo 
 
 
 

Questão 11 - Classifique o tipo de vínculo 
entre a empresa e o seu parceiro de 
outsourcing (4 itens) * 

[4,20] 

Posição da Empresa 

Questão 18 - Qual a posição da empresa 
relativamente ao carácter estratégico do 
seu recurso ao outsourcing? (5 itens) * 

[5,25] 

Relação com o 
Parceiro 

Monitorização 
Questão 12 - Qual o nível de 
monitorização efetuado pela empresa ao 
seu parceiro de outsourcing? (4 itens) * 

[4,20] 

Desempenho do Parceiro 

 
 
 

Questão 13 - Qual o feedback da empresa 

relativamente ao desempenho do seu 
parceiro de outsourcing? (4 itens) * 
 

[4,20] 

Comprometimento do Parceiro 

Questão 15 - Qual a avaliação por parte da 
empresa relativamente ao 
comprometimento do seu parceiro de 
outsourcing? (5 itens) * 

[5,25] 

Desempenho Organizacional 

Questão 16 - De acordo com a expectativa 
da empresa qual a contribuição do 
outsourcing para o seu desempenho 
económico-financeiro? (5 itens) * 

[5,25] 

Vantagem Competitiva 

Questão 17 - De acordo com a expectativa 
qual a vantagem da empresa relativamente 
aos seus concorrentes, por ter recorrido ao 

outsourcing? (9 itens) * 

[9,45] 

* Ver questionário no anexo A. 
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Com o objetivo de identificar questões suscetíveis de causar confusão aos inquiridos, 

situações em que estes pudessem ficar impacientes ou aborrecidos, e perceber se as instruções 

para preenchimento do questionário eram as adequadas, o questionário foi testado em três 

empresas com localização próxima do investigador, dadas as limitações de recursos 

financeiros e de tempo. 

Posteriormente, o questionário foi criado na plataforma online e foi novamente enviado para 

um grupo de académicos e empresas, que deram o seu contributo. A análise ao questionário, 

nas diferentes etapas, resultou em alterações ao questionário que o tornou viável e aplicável à 

análise das empresas em causa.  

3.3.2. Administração do questionário 

Foram enviadas mensagens por e-mail para as empresas selecionadas para a amostra deste 

estudo, informando que estava a ser desenvolvido um projeto de investigação no âmbito de 

um mestrado, sobre o outsourcing na indústria do calçado e solicitando a colaboração no 

preenchimento do questionário (Anexo C). 

Após duas semanas do envio do e-mail de apresentação da pesquisa, apenas 10 empresas 

tinham respondido ao questionário. Assim, foi realizado um follow-up, através de uma nova 

mensagem de e-mail, solicitando uma vez mais a colaboração da empresa no sentido de 

responder ao questionário, salientando a dificuldade em efetuar análises estatísticas tendo em 

conta o reduzido número de respostas. Após o envio do primeiro e-mail de follow-up, 

responderam ao questionário apenas mais 11 empresas. 

Tendo em conta a baixa taxa de resposta, foram realizados mais dois follow-up. Assim, no 

segundo e-mail de follow-up obtiveram-se mais 14 respostas, e com o terceiro e-mail de 

follow-up, o último enviado, obtiveram-se mais três respostas. 

Contudo, verificava-se, ainda, uma taxa de resposta baixa que impossibilitava a realização de 

análises estatísticas, pelo que se optou por entrar em contacto via telefone com as empresas, 

explicar-lhes qual o objetivo desta investigação e solicitar a sua ajuda. Foi gerado um link 

individual para cada empresa com quem falamos e que concordou responder ao questionário. 
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Após três meses e após a insistência para obtenção de resposta, a amostra estava constituída 

por 58 respondentes no total, que se traduziu numa taxa de resposta de 17,01%. Estas 58 

empresas constituem a amostra deste estudo. 

3.4. PROCESSO DE AMOSTRAGEM  

As empresas que fazem parte da amostra objeto de estudo foram selecionadas de uma 

população constituída pelas empresas da indústria do calçado com base na Classificação das 

Atividades Económicas (CAE) portuguesa, revisão 3 (seção C – Indústrias Transformadoras: 

subseção 15 – Indústrias do couro e dos produtos de couro) a desenvolverem atividade em 

Portugal e que apresentam diferentes dimensões e localizações, sendo a amostra considerada 

de conveniência. De acordo com a informação fornecida pelo portal de informação Racius 

(www.racius.com) no ano de 2016 o número total de empresas com o CAE 15201 era de 2 

192 empresas, e com o CAE 15 202 era de 455 empresas.  

As empresas foram selecionadas com o intuito de que estas tivessem dimensão e volume de 

negócios considerável, pois pretendia-se que a amostra fosse constituída por empresas que 

subcontratam e não pelas subcontratadas. 

Neste contexto, as empresas foram selecionadas/identificadas a partir dos dados fornecidos 

por três organismos, a saber:  

 Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (IAPMEI), que classifica as 

empresas como PME Líder (empresas que prossigam estratégias de crescimento e de 

reforço da sua base competitiva, que demonstram elevados níveis de desempenho e 

solidez financeira e que apresentem um volume de negócios no ano anterior maior ou 

igual a 1 milhão de euros) e como PME Excelência (as empresas são classificadas 

como PME de Excelência a partir do universo de PME Líder, são as que apresentam 

níveis superiores de desempenho, correspondem a empresas que apresentam os 

melhores resultados económico-financeiros e de gestão);  

 Associação Empresarial de Portugal (AEP) (para definir o Top 100 destas empresas 

foi tido em conta o volume de negócios das mesmas);  

 Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e 

seus Sucedâneos (APICCAPS).  
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Desta forma, foi possível conciliar as três fontes de dados para obter uma população 

constituída por 339 empresas.   

Tendo em conta que, na recolha de dados, foi decidido que a abordagem às empresas objeto 

deste estudo seria através do contacto via e-mail, e como através dos sites IAPMEI e AEP não 

foram fornecidos os contactos de e-mail, foi necessário pesquisar os contactos em falta 

utilizando listas disponibilizadas pela internet. Para isso, recorreu-se aos sites GesContact 

(www.gescontact.pt), Racius (www.racius.com), Portal Nacional (portal nacional.com.pt) e 

também os sites das empresas.  

Assim sendo e face ao exposto, a população inicial foi reduzida de 339 empresas para 335 

empresas da indústria do couro e dos produtos do couro, com contacto de e-mail, com base na 

CAE portuguesa, revisão 3 (Seção 3 – Indústrias transformadoras: Subseção 15 – Indústria do 

couro e dos produtos do couro) a desenvolverem a sua atividade em Portugal, de pequena, 

média e grandes dimensões e diferentes localizações.  

Assim, o número de empresas consideradas para caracterização da amostra e para tratamento 

estatístico foi de n=38, uma vez que se eliminaram do tratamento as empresas que 

responderam não recorrer ao outsourcing e as empresas cujos questionários se revelaram 

incompletos.

http://www.gescontact.pt/
http://www.racius.com/
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Figura 5. Distribuição por atividade económica das empresas participantes 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Na figura 4, é caracterizada a razão social das empresas respondentes. Podemos verificar que, 

na sua maioria, esta amostra é constituída por empresas denominadas por sociedades por 

quotas. Apenas duas das empresas respondentes são empresas em nome individual. 

 

A indústria do calçado pode ser classificada em subsetores, de acordo com a atividade 

económica (dez códigos de atividade económica – CAE de três dígitos Ver. 3). Na figura 5 

encontra-se a distribuição da atividade económica da indústria do calçado. Da análise gráfica, 

podemos constatar que a maioria das empresas (76%) pertence ao subsetor da fabricação de 

calçado. O subsetor menos representado nesta amostra é o de fabricação de componentes para 

calçado, com 24% das empresas. 

 

Na tabela 10 apresentam-se as principais características dos respondentes em relação à função 

desempenhada na empresa. A maioria dos inquiridos diz ter outro cargo relativamente aos 

apresentados (37,93%), o que corresponde a técnicos de recursos humanos, diretores 

2 

9 

37 

10 

Empresa em Nome Individual 

Sociedade Unipessoal por Quotas 

Sociedade por Quotas 

Sociedade Anónima 

15201 - 
Fabricação de 

Calçado 
76% 

15202 - 
Fabricação de 
Componentes 
para Calçado 

24% 

Figura 4. Razão social da empresa 
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financeiros, contabilista, administrativo e diretores comerciais, seguido por gerente (36,21%), 

diretor da empresa (20,69%) e, por fim, o cargo de presidente (5,17%), que representa a 

minoria dos casos. Tendo em conta as funções desempenhadas pelos inquiridos, espera-se que 

estes tenham uma visão abrangente da adoção de estratégias de outsourcing. 

Tabela 10. Distribuição por cargo da pessoa respondente 

 

 

Relativamente ao tempo de permanência na empresa (tabela 11), apenas 3,45% dos inquiridos 

dizem estar há menos de dois anos na empresa e 17,24% entre um e três anos. Cerca de 

79,31% dos inquiridos encontra-se na empresa há mais de quatro anos. Desta forma, espera-se 

que os inquiridos possuam experiência e conhecimento suficientes para prestarem informação 

sobre a adoção de estratégias de outsourcing. 

Tabela 11. Tempo de permanência na empresa 

Tempo Permanência na Empresa Nº (% ) de respondentes 

     Menos de 1 ano 2 (3,45%) 

     1 – 3 anos 10 (17,24%) 

     4 – 6 anos 10 (17,24%) 

     7 – 15 anos 13 (22,41%) 

     16 – 25 anos 16 (27,59%) 

     Mais de 25 anos 7 (12,07%) 

Na tabela 12 podemos analisar qual a idade das empresas. Verifica-se maior predominância 

de empresas com idade compreendida entre os 16 e 35 anos, que corresponde a 29 dos casos, 

seguida de empresas compreendidas entre os 36 e 70 anos, que corresponde a 15 dos casos. 

Com menor representatividade, encontram-se empresas com mais de 75 anos e com menos de 

cinco anos. 

Tabela 12. Idade das empresas 

Idades das Empresas Nº (% ) de respondentes 

Menos de 5 anos 5 (8,62%) 

5 – 15 anos 7 (12,07%) 

16 – 35 anos 29 (50,00%) 

36 – 70 anos 15 (25,86%) 

Mais de 70 anos 2 (3,45%) 

Cargo Nº (% ) de respondentes 

Presidente 3 (5,17%) 

Diretor 12 (20,69%) 

Gerente 21 (36,21%) 

Outro 22 (37,93%) 
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Na figura 6, as empresas são caracterizadas de acordo com a sua localização. O maior número 

de empresas respondentes está localizado no concelho de Felgueiras e no concelho de Oliveira 

de Azeméis. De acordo com a literatura, podemos confirmar que, apesar do baixo número da 

amostra, de facto os polos das indústrias de calçado estão concentrados no concelho de 

Felgueiras e no distrito de Aveiro. 

 

Figura 6. Localização das empresas respondentes 

Quanto à dimensão das empresas, analisada através do volume de vendas e do número de 

trabalhadores, verifica-se que, das 58 empresas participantes, 5,2% são microempresas, as 

pequenas empresas estão representadas em 15,5% dos casos, as médias empresas apresentam 

um peso total de 8,6%, não se observando casos de grandes empresas. Analisando apenas o 

número de trabalhadores, constata-se que predominam empresas com número de 

trabalhadores entre 50 a 249 trabalhadores, seguindo-se empresas com número de 

trabalhadores entre 10 a 49 que, em conjunto, representam mais de metade da amostra. Com 

menor representatividade temos as empresas com menos de 10 trabalhadores e, por fim, as 

empresas que detêm mais de 250 trabalhadores (tabela 13). 
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Tabela 13. Dimensão das empresas: número de trabalhadores versus volume de vendas 

 Número de trabalhadores 

Menos de 10  De 10 a 49  De 50 a 249 250 ou mais  Total 

 V
o
lu

m
e 

d
e 

V
en

d
a
s 

Menos de 2 milhões de euros 
3 

(5,2%) 
16 

(27,6%) 
3 

(5,2%) 
1 

(1,7%) 
23 

(39,7%) 

Entre 2 e 10 milhões de euros 
0 
 

9 
(15,5%) 

18 
(31,0%) 

0 27 
(46,6%) 

Entre 10 e 50 milhões de euros 
0 0 

 

5 

(8,6%) 

1 

(1,7%) 

6 

(10,3%) 

Superior a 50 milhões de euros 
0 0 2 

(3,4%) 
0 
 

2 
(3,4%) 

Total 
3 

(5,2%) 
25 

(43,1%) 
28 

(48,3%) 
2 

(3,4%) 
58 

(100%) 

 

 

Tendo em conta o nível de externalização de atividades por parte das empresas, da análise da 

tabela 14 podemos constatar que, atividades como a gestão dos sistemas de informação, a 

produção e o transporte são as atividades onde é mais frequente o recurso ao outsourcing.  

Por sua vez, a maioria das empresas afirma não recorrer ao outsourcing de atividades como a 

distribuição, a armazenagem, o design do produto e a embalagem e rotulagem. Cerca de 

77,59% das empresas não enuncia outra atividade em que recorram ao outsourcing. Apenas 

22,42% das empresas diz recorrer ao outsourcing de outras atividades que não as 

referenciadas, atividades como a conservação e reparação de máquinas, a informática e a 

contabilidade. 

Tabela 14. Frequência do nível de externalização de atividades por parte da empresa 

  
1 - Nunca 

2 - 

Raramente 

3 - Algumas 

vezes 

4 -  

Frequentemente 

5 - Muito 

frequentemente 
Total 

Gestão de sistemas de 

informação 

15 

(25,86%) 

9 

(15,51%) 

12 

(20,69%) 

18 

(31,03%) 

4 

(6,90%) 

58 

(100%) 

Produção 
15 

(25,86%) 

12 

(20,69%) 

13 

(22,41%) 

15 

(25,86%) 

3 

(5,17%) 

58 

(100%) 

Transporte 
11 

(18,97%) 

9 

(15,52%) 

7 

(12,07%) 

17 

(29,31%) 

14 

(24,14%) 

58 

(100%) 

Distribuição 
19 

(32,76%) 

8 

(13,79%) 

7 

(12,07%) 

13 

(22,41%) 

11 

(18,97%) 

58 

(100%) 

Armazenagem 
37 

(63,79%) 

11 

(18,97%) 

4 

(6,90%) 

6 

(10,34%) 

0 58 

(100%) 

Design do produto 
19 

(32,76%) 

10 

(17,24%) 

14 

(24,14%) 

12 

(20,69%) 

3 

(5,17%) 

58 

(100%) 

Embalagem e 

rotulagem 

28 

(48,28%) 

13 

(22,41%) 

7 

(12,07%) 

7 

(12,07%) 

3 

(5,17%) 

58 

(100%) 

Outro 
45 

(77,59%) 

5 

(8,62%) 

4 

(6,90%) 

4 

(6,90%) 

0 58 

(100%) 

Na figura 7 apresenta-se a análise de frequências realizada à variável recurso ao outsourcing 

das empresas respondentes. Assim, das 58 empresas, 8 empresas dizem que não recorrem ao 
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outsourcing, e 50 empresas recorrem (das quais 34 empresas recorrem frequentemente e 16 

recorrem ocasionalmente). Das 50 empresas que recorrem ao outsourcing, 12 questionários 

foram considerados incompletos e 38 questionários completos.  

Desta forma, o número de empresas consideradas na amostra para tratamento estatístico foi de 

n=38, uma vez que se eliminaram do tratamento as empresas que responderam não recorrer ao 

outsourcing e as empresas cujos questionários se revelaram incompletos.   

 

Figura 7. Frequência do recurso ao outsourcing 

Na tabela 15 apresentam-se as frequências de resposta ao questionário que nos permitem 

analisar de que forma os gestores das empresas de calçado encaram o conceito de 

outsourcing. Na organização desta tabela foram tidas em consideração três escalas: para as 

variáveis benefícios da contratante, estratégia de outsourcing, confiança no parceiro e uso de 

recursos, a escala vai de 1 = discordo totalmente a 5 = concordo totalmente; em relação à 

variável monitorização, utilizou-se a seguinte escala: 1 = nunca e 5 = muito frequentemente; 

por fim, em relação às variáveis desempenho organizacional e vantagem competitiva, a escala 

variou de 1 = muito abaixo do esperado a 5 = muito acima do esperado. 
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Tabela 15. Resumo da frequência de resposta ao questionário 

Designação 

% de respondentes % de respostas 

"Concordo 

totalmente" 
4
 

Média das 

respostas 

Desvio 

padrão - Discordo
1
 vs + 

Concordo
2
 

Não concordo 

nem discordo 
3
 

Razões do Outsourcing - Benefícios da contratante 

Focus nas competências centrais da empresa 14,28% vs 45,24% 40,48% 7,14% 3,36  0,879 

Redução de custos 14,29% vs 64,28% 21,43% 7,14% 3,57  0,831 

Acesso a recursos não existentes na empresa 4,76% vs 88,09% 7,14% 26,19% 4,1 
 0,726 

Melhoria da qualidade dos produtos ou serviços 26,19% vs 47,62% 26,19% 4,76% 3,24 
 0,958 

Maior produtividade 19,05% vs 64,28% 16,67% 2,38% 3,43  0,941 

Redução das necessidades de conhecimentos 

especializados na empresa 
30,95% vs 42,86% 26,19% 0,00% 3 

 1,059 

Razões do outsourcing - Uso de recursos 

O recurso ao outsourcing dispensa o investimento 

em instalações 
21,43% vs 59,52% 19,05% 7,14% 3,4 1,014 

O recurso ao outsourcing dispensa a aquisição de 

equipamento adicional 
16,66% vs 61,90% 21,43% 9,52% 3,5 0,994 

O recurso ao outsourcing dispensa a utilização de 

tecnologia de informação 
35,71% vs 19,05% 45,24% 4,76% 2,79 0,976 

O recurso ao outsourcing facilita a dispensa ou 

realocação de pessoal administrativo e operacional 
28,57% vs 47,62% 23,81% 4,76% 3,19 1,018 

O recurso ao outsourcing dispensa a procura de 

conhecimento especializado 
47,61% vs 28,57% 23,81% 7,14% 2,76 1,144 

O recurso ao outsourcing dispensa a aquisição de 

materiais necessários ao processo produtivo 
50,00% vs 28,57% 21,43% 4,76% 2,71 1,111 

Estratégia de outsourcing - Tipo de vínculo estabelecido 

A empresa prefere contratos de outsourcing 

que completem apenas necessidades adicionais de 

capacidade operacional (capacidade de prestar um 

serviço, de produção, etc...) 

0,00% vs 83,33% 16,67% 9,52% 3,93 

 0,513 

A empresa prefere contratos de outsourcing de 

longa duração e possui um vínculo forte com o seu 

parceiro 

26,19% vs 54,76% 19,05% 4,76% 3,21 

 1,138 

A empresa prefere contratos de outsourcing de 

curta duração que possibilitam mudar facilmente 

de parceiro 

38,09% vs 30,95% 30,95% 0,00% 2,86 

 0,952 

A empresa não recorre mais do que uma vez ao 

mesmo parceiro de outsourcing 
73,81% vs 14,29% 14,29% 0,00% 2,05 

 0,987 

Estratégia de outsourcing - Posição relativamente ao carácter estratégico 

O parceiro de outsourcing tornou-se muito 

importante para a empresa, assumindo parte 

significativa da cadeia de valor da empresa 

15,79% vs 39,47% 44,74% 0,00% 3,24 0,714 

A empresa deposita confiança nas atividades do 

seu parceiro de outsourcing confiando-lhe funções 

anteriormente exercidas pela empresa 

13,15% vs 57,89% 28,95% 0,00% 3,39 0,855 

A empresa mantém contratos de longa duração 

com o seu parceiro de outsourcing 
18,42% vs 44,74% 28,95% 0,00% 3,21 0,875 

A empresa aumentou o outsourcing de atividades 

primárias 
23,68% vs 36,84 39,47% 2,63% 3,13 

 0,875 

A empresa aumentou o outsourcing de atividades 

de apoio 
18,42% vs 52,63% 28,95% 0,00% 3,29 

 0,898 

1 
– disc. – percentagem de respostas nos índices 1 e 2 da escala: 

2 
+ conc. – percentagem de respostas dos índices 4 e 5 da escala; 

3 
Não 

concordo nem discordo – percentagem de respostas do índice 3 da escala; 
4 

Concordo Totalmente – percentagem de respostas do índice 5 da 

escala.  
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Tabela 15. Resumo da frequência de resposta ao questionário (continuação) 

Relação com o parceiro - Monitorização 

  Percentagem de respondentes % de respostas 

"Muito 

frequentemente" 
8 

Média das 

respostas 

Desvio 

Padrão 
  

Nunca vs 
5
 + 

Frequentemente 
6 Algumas vezes 

7 

A empresa visita as instalações do seu parceiro de 

outsourcing para analisar as suas condições de 

prestação de serviços 

33,33% vs 45,24% 21,43% 14,29% 3,21 1,159 

A empresa impõe ao seu parceiro de outsourcing 

níveis mínimos de resultados revistos 

regularmente 

16,66% vs 42,85% 40,48% 7,14% 3,29 0,944 

A empresa detalha as atividades do seu parceiro 

de outsourcing com o intuito de facilitar a 

monitorização 

21,43% vs 54,76% 23,81% 9,52% 3,40 0,989 

A empresa monitoriza as atividades do seu 

parceiro de outsourcing através de um controlo 

restrito 

33,33% vs 35,71% 30,95% 7,14% 3,02 1,070 

Relação com o parceiro - Desempenho do parceiro de outsourcing 

  Percentagem de respondentes % de respostas 

"Concordo 

totalmente" 
 

Média das 

respostas 

Desvio 

padrão 
  

- Discordo vs + 

Concordo
 

Não concordo 

nem discordo 
 

Os parceiros de outsourcing cumprem os padrões 

de qualidade estabelecidos pela empresa 
0,00% vs 78,57% 21,43% 16,67% 3,95 0,623 

Os parceiros de outsourcing cumprem os prazos 

estipulados pela empresa 
0,00% vs 69,04% 30,95% 11,90% 3,81 0,634 

Os parceiros de outsourcing aceitam com 

facilidade as alterações sugeridas pela empresa 
7,14% vs 69,04% 23,81% 11,90% 3,74 0,767 

Os parceiros de outsourcing cumprem 

escrupulosamente as condições contratadas com  

a empresa  

4,76% vs 64,29% 30,95% 16,67% 3,76 0,790 

Relação com o parceiro - Comprometimento do parceiro de outsourcing 

O parceiro de outsourcing conhece bem os 

produtos e serviços da empresa 
2,63% vs 81,58% 15,79% 5,26% 3,84 0,547 

O parceiro de outsourcing partilha os valores e 

ética da empresa 
2,63% vs 78,95% 18,42% 2,63% 3,79 0,528 

Caso exista algum problema a responsabilidade é 

dividida entre a empresa e o parceiro de 

outsourcing  

21,05% vs 47,37% 31,58% 0,00% 3,21 0,905 

O parceiro de outsourcing é capaz de sugerir à 

empresa melhorias para o seu desempenho 
10,52% vs 65,79% 23,68% 5,26% 3,58 0,826 

O parceiro de outsourcing preocupa-se em obter 

os melhores resultados para benefício da empresa 

contratante 

0,00% vs 65,78% 34,21% 7,89% 3,74 0,601 

5 
– Nunca. – Percentagem de respostas nos índices 1 e 2 da escala: 

6 
+ frequentemente – percentagem de respostas dos índices 4 e 5 da escala; 

7
Algumas vezes – percentagem de respostas do índice 3 da escala; 

8 
Muito Frequentemente – percentagem de respostas do índice 5 da escala. 
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Tabela 15. Resumo da frequência de resposta ao questionário (continuação) 

Desempenho organizacional 

  Percentagem de respondentes 
% de respostas "Muito 

acima do esperado"
 12 

Média das 

respostas 

Desvio 

padrão 
  

- Esperado 
9
 vs + 

Esperado 
10 

De acordo com o 

esperado 
11 

Aumento do lucro 15,79% vs 2,63% 81,58% 0,00% 2,87 
 0,414 

Crescimento nas vendas 10,53% vs 7,89% 81,58% 0,00% 2,97 
 0,434 

Posicionamento no mercado 7,89% vs 10,53% 81,58% 0,00% 3,03 
 0,434 

Melhoria da qualidade 5,26% vs 10,53 84,21% 0,00% 3,05 
 0,399 

Redução de custos 13,16% vs 5,26% 81,58% 2,63% 2,92 
 0,587 

Vantagem competitiva 

Aumento do lucro 15,79% vs 5,26% 78,95% 2,63% 2,92 
 0,539 

Crescimento nas vendas 13,16% vs 7,89% 78,95% 2,63% 2,97 
 0,545 

Posicionamento no mercado 5,26% vs 15,79% 78,95% 2,63% 3,13 
 0,529 

Melhoria de qualidade 10,52% vs 13,16 76,32% 2,63% 3,03 
 0,636 

Redução de custos 13,16% vs 7,89% 78,95% 2,63% 2,95 
 0,613 

Capacidade de inovação 7,89% vs 15,79% 76,32% 0,00% 3,05 
 0,567 

Diferenciação de produtos 7,89% vs 10,53% 81,58% 0,00% 3,00 
 0,520 

Maior capacidade tecnológica 7,89% vs 13,16% 78,95% 2,63% 3,05 
 0,613 

Notoriedade da marca 5,26% vs 10,53% 84,21% 0,00% 3,05 
 0,399 

9 
- Esperado – percentagem de respostas nos índices 1 e 2 da escala: 

10 
+Esperado – percentagem de respostas dos índices 4 e 5 da escala; 

11
 

De acordo com o esperado – percentagem de respostas do índice 3 da escala; 
12 

Muito Acima do Esperado – percentagem de respostas do 

índice 5 da escala. 

Como se pode observar e relativamente à variável Razões do Outsourcing - Benefícios da 

Contratante, o nível de concordância com os benefícios do recurso ao outsourcing encontra-

se acima do valor médio da escala que é 3, para 5 dos 6 benefícios apontados, e relativamente 

à variável Razões do Outsourcing - Uso de Recursos também se encontra acima do nível 

médio para 3 dos 6 recursos apontados, levando à conclusão de que os gestores das empresas 

reconhecem aqueles benefícios bem como aqueles recursos como razões do recurso ao 

outsourcing. De salientar que os benefícios apontados são o acesso a recursos não existentes 

na empresa, a redução de custos e maior produtividade. Por sua vez, as razões relacionadas 

com os recursos são que o recurso ao outsourcing dispensa o investimento em instalações e 

dispensa a aquisição de equipamento adicional. 
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Relativamente à Estratégia de Outsourcing, esta variável é analisada tendo em conta o Tipo 

de Vínculo estabelecido e a Posição da Empresa relativamente ao carácter estratégico. O nível 

de concordância para o tipo de vínculo encontra-se acima do valor médio da escala para dois 

dos quatro tipos de contratos enunciados. Por sua vez, o nível de concordância em relação à 

posição da empresa relativamente ao carácter estratégico é também acima do valor médio da 

escala para todos os aspetos apontados. Podemos concluir que os gestores dão grande 

importância à relação contratual estabelecida com o parceiro, uma vez que depositam 

confiança para este prestar um serviço que, anteriormente, era realizado internamente. 

Relativamente ao tipo de vínculo estabelecido, a empresa prefere contratos de longa duração e 

possuir um vínculo forte com o parceiro de outsourcing, de modo que esses contratos 

completem apenas necessidades adicionais de capacidade operacional. 

A Relação com o Parceiro é analisada tendo em conta a Monitorização, Desempenho do 

Parceiro e Comprometimento do Parceiro. O nível de concordância com o grau de 

Monitorização encontra-se acima do valor médio da escala para todos os aspetos apontados. 

Por seu lado, o nível de concordância com o Desempenho do Parceiro encontra-se acima do 

valor médio da escala para os aspetos enunciados. Por fim, o Comprometimento do Parceiro 

também se encontra acima do valor médio da escala para todos os aspetos apontados. 

Podemos concluir que a empresa exerce monitorização sobre a empresa contratada, para ver 

cumpridos os acordos estabelecidos. Consequentemente, existe um comprometimento entre a 

empresa e o seu parceiro de negócios, no sentido de confirmar que os parceiros de 

outsourcing demonstrem um bom desempenho na relação estabelecida. A monitorização é 

exercida essencialmente ao nível do detalhe de atividades do parceiro e ao nível de visitas às 

instalações do seu parceiro para analisar as suas condições de prestação de serviços. Do 

Desempenho do Parceiro resulta que este cumpra os padrões de qualidade estabelecidos, bem 

como o cumprimento dos prazos estipulados e o facto de que os parceiros aceitam com 

facilidade as alterações sugeridas. Por fim, em relação ao Comprometimento do Parceiro, 

para se atestar o bom funcionamento da relação com o parceiro, é essencial que este conheça 

bem os produtos e serviços da empresa, bem como a existência de partilha dos valores e ética 

da empresa.  

Como se pode observar, o nível de concordância com o Desempenho Organizacional 

encontra-se muito próximo do valor médio da escala. Desta forma, podemos concluir que o 

comportamento financeiro da empresa é de acordo com o esperado pelos gestores. Os aspetos 
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mais reveladores do desempenho económico são o posicionamento no mercado e a melhoria 

da qualidade. 

Por fim, como podemos constatar, o nível de concordância com a Vantagem Competitiva 

encontra-se também muito próximo do valor médio da escala. Assim, podemos inferir que a 

vantagem competitiva da empresa relativamente à concorrência é também de acordo com o 

esperado pelos gerentes. Os aspetos caracterizadores da Vantagem Competitiva são o 

posicionamento no mercado, a melhoria da qualidade, a capacidade de inovação, a 

diferenciação de produtos, maior capacidade tecnológica e maior notoriedade da marca.  

4.2. RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO 

Nesta secção, serão apresentados os resultados da investigação. Na análise dos dados 

recorreu-se ao software de estatística SPSS versão 24. 

 Em primeiro lugar, apresentam-se as análises de consistência interna das variáveis em estudo, 

analisada através do índice Alpha de Cronbach (α). Em seguida, apresentam-se os resultados 

dos testes que permitiram responder a cada uma das hipóteses equacionadas e às questões de 

investigação. Para cada hipótese serão explicados os testes utilizados para a sua 

confirmação/infirmação. 

4.2.1. Análise da consistência interna das variáveis 

A fiabilidade das escalas utilizadas para medir as variáveis em estudo foi estudada pelo índice 

Alpha de Cronbach. Na tabela 16 apresentam-se os valores do α obtidos no presente estudo, 

por comparação com os do estudo de Franco (2012). 

Relativamente à variável Estratégias de Outsourcing que originalmente seria composta pelas 

dimensões Posição Relativamente ao Carácter Estratégico e Tipo de Vínculo, foi medida 

neste apenas pela primeira dimensão. Esta opção resultou da análise da consistência interna 

das duas dimensões, pelo método Alpha de Cronbach, o qual revelou um valor inaceitável 

para a dimensão Tipo de Vínculo (tabela 16).  
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Tabela 16. Valores do Alpha de Cronbach das variáveis em estudo e comparação com os valores obtidos no 

estudo de Franco (2012) 

Variável 

Nº de itens iniciais Nº de itens finais α 

Franco 
Estudo 

atual 
Franco 

Estudo 

atual 
Franco 

Estudo 

atual 

Razões do 

Outsourcing 

Benefícios da 
contratante 

6 6 3 6 0.903 0.60 

Uso de recursos 5 6 3 6 0.814 0.83 

Estratégia de 
outsourcing 

Posição relativamente 
ao carácter estratégico 

5 5 2 5 
0.715 

0.72 

Tipo de vínculo 4 4 1 0 -0,414* 

Relação com o 
parceiro 

Monitorização 4 4 3 4 0,915 0,80 

Comprometimento 5 5 2 5 

0,706 

0,87 

Desempenho do 
parceiro 

5 4 2 4 0,77 

Desempenho organizacional 5 5 5 5 0.846 0.77 

Vantagem competitiva 9 9 9 9 0.946 0.91 

* O valor é negativo devido a uma covariância média negativa entre itens. Isto viola as suposições do modelo de confiabilidade. É possível 

verificar as codificações de item. 

4.2.2. Testes das hipóteses 

Nesta secção apresenta-se os resultados dos testes estatísticos que permitiram 

confirmar/infirmar cada uma das hipóteses equacionadas. Tal como no ponto anterior, a 

amostra considerada nos tratamentos estatísticos foi de n = 38, uma vez que nos restantes 20 

casos, as empresas responderam não recorrer ao outsourcing. 

Na tabela 17 apresentam-se as estatísticas descritivas das variáveis em estudo.  

Tabela 17. Estatísticas descritivas das variáveis em estudo 

 

Benefícios 

Contratante 

Uso 

Recursos 

Estratégia 

Outsourcing 

Posição 

Relação 

Parceiro 

Monitorização 

Relação 

Parceiro 

Desempenho 

Relação Parceiro 

Comprometimento 

Desempenho 

Organizacional 

Vantagem 

Competitiva 

 Média 20,69 18,36 16,26 12,93 15,26 18,16 14,84 27,16 

 Mediana 21,00 18,00 17,00 13,00 15,00 19,00 15,00 27,00 

 Moda 24,00 18,00a 16,00 12,00a 16,00 20,00 15,00 27,00 

 Desvio Padrão 3,19 4,66 2,91 3,29 2,39 2,53 1,62 3,77 

 Assimetria -,22 -,08 -1,09 -,35 ,057 -,94 -,90 -,01 

 Erro padrão da    

 assimetria 

,37 ,37 ,38 ,37 ,37 ,38 ,38 ,38 

 Curtose -,85 ,58 1,09 -,15 ,40 ,79 2,22 3,97 

 Erro Padrão da   

 Curtose 

,72 ,72 ,75 ,72 ,72 ,75 ,75 ,75 

 Mínimo 14,00 6,00 8,00 5,00 10,00 11,00 10,00 16,00 

 Máximo 27,00 29,00 20,00 20,00 20,00 23,00 18,00 39,00 

a. Ha várias modas. O menor valor é mostrado 
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Como tratamento estatístico prévio às análises de regressão que visam responder às hipóteses, 

foi realizado um teste de correlação r de Pearson entre as variáveis do modelo a testar (tabela 

18), com o intuito de medir as possíveis relações entre as variáveis. 

Tabela 18. Valores da correlação de Pearson entre as variáveis do modelo a testar 

  
Benefícios 

Contratante 

(A) 

Uso 

Recursos 

(B) 

Desempenho 

Organizacional 

(C) 

Vantagem 

Competitiva 

(D) 

Estratégia 

Outsourcing 

Posição (E) 

Relação 

Parceiro 

Monitorização 

(F) 

Relação 

Parceiro 

Desempenho 

(G) 

Relação 

Parceiro 

Comprometi

mento (H) 

(B) r de Pearson ,513** 
      

 

 p ,001 

       

(C) r de Pearson ,448** ,186 

      

 p ,005 ,263 

      

(D) r de Pearson ,314 ,196 ,744** 

     

 p ,055 ,239 ,000 

     

(E) r de Pearson ,210 ,212 ,324* ,437** 

    

 p ,206 ,200 ,047 ,006 

    

(F) r de Pearson ,044 ,029 ,257 ,366* ,284 

   

 p ,780 ,856 ,119 ,024 ,084 

   

(G) r de Pearson ,369* ,171 ,310 ,357* ,255 ,198 

  

 p ,016 ,279 ,058 ,028 ,123 ,209 

  

(H) r de Pearson ,361* ,261 ,540** ,527** ,192 ,357* ,610** 

 

 p ,026 ,113 ,000 ,001 ,247 ,028 ,000 

 

** A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral);  

* A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral); 

 

Da análise correlacional das variáveis em estudo (tabela 18), verifica-se que a variável 

Estratégia de Outsourcing - Posição tem uma correlação significativa com a variável 

Desempenho Organizacional. A variável Relação com o Parceiro – Comprometimento do 

Parceiro tem uma correlação significativa com a variável Desempenho Organizacional. Por 

sua vez, a variável Desempenho Organizacional tem uma correlação elevada com a variável 

Vantagem Competitiva. Por fim, a variável Estratégia de Outsourcing – Posição tem uma 

correlação significativa com a variável Vantagem Competitiva. 

Hipótese 1. As razões do outsourcing influenciam positivamente a estratégia de outsourcing. 

Para responder à H1 foi realizada uma análise de regressão linear múltipla, considerando como 

variável independente (ou preditora), as Razões do Outsourcing, medida através de duas 

dimensões, nomeadamente, Benefícios da Contratante e Uso de Recursos, e como variável 

dependente a variável Estratégias de Outsourcing.  
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O modelo explicativo testado obteve um R
2
 ajustado de 0.006 para um p=0.339, ou seja, o 

modelo testado não é estatisticamente significativo, uma vez que o nível de significância 

observado é superior a p≤ 0.05. Não se confirma, portanto, a H1 (tabela 19). 

Tabela 19. Sumarização do modelo de regressão para a variável dependente estratégias de outsourcing, com 

variável preditora benefícios da contratante 

 R 
R 

quadrado 

R quadrado 

ajustado 

Erro padrão 

da estimativa 

Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 
F p 

Modelo 0,245 0,060 0,006 2,90112     

Regressão     18,791 2 1,116 0,339 

Resíduo     294,577 35   

Preditores: (Constante), Razões do outsourcing; Variável dependente: Estratégia de outsourcing. 

Hipótese 2. A Estratégia de Outsourcing influencia positivamente o Desempenho 

Organizacional. 

Relativamente à H2 e após uma análise de regressão linear simples, tendo como variável 

independente a Estratégia de Outsourcing e como variável dependente o Desempenho 

Organizacional, verificou-se que o modelo é estatisticamente significativo (tabela 20). 

Tabela 20. Sumarização do modelo de regressão para a variável dependente desempenho organizacional, com 

variável preditora estratégias de outsourcing  

 R 
R 

quadrado 

R quadrado 

ajustado 

Erro padrão 

da estimativa 

Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 
F p 

Modelo 0,324 0,105 0,080 1,55311     

Regressão     10,215 1 4,235 0,047 

Resíduo     86,837 36   

O modelo obteve um R
2 

ajustado de 0,080 (p=0,047). O valor do coeficiente β foi de 0,324 

(tabela 21). Assim, a H2 foi confirmada o que significa que a Estratégia de Outsourcing 

exerce efeito sobre o Desempenho Organizacional, isto é, a Estratégia de Outsourcing 

influencia o Desempenho Organizacional.    

Tabela 21. Valor dos coeficientes Beta (β) do modelo de regressão para a variável dependente desempenho 

organizacional com a variável preditora estratégia do outsourcing 

Modelo 
Coeficientes não padronizados Coeficientes 

padronizados β 
t p 

B Erro padrão 

Constante 11,906 1,449  8,217 0,000 

Estratégia de outsourcing 0,181 0,088 0,324 2,058 0,047 

Variável dependente: Desempenho organizacional. 
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Hipótese 3. A Relação com o Parceiro influencia positivamente o Desempenho 

Organizacional. 

Relativamente à H3, e após uma análise de regressão linear múltipla, tendo como variável 

preditora a variável Relação com o Parceiro, medida através de três dimensões, 

designadamente, Monitorização, Desempenho do Parceiro e Comprometimento do Parceiro, 

e como variável dependente o Desempenho Organizacional. O modelo é estatisticamente 

significativo tendo obtido um R
2
 ajustado de 0,235 (p=0,007) (tabela 22).  

Tabela 22. Sumarização do modelo de regressão para a variável dependente desempenho organizacional, com 

variável preditora relação com o parceiro 

 R 
R 

quadrado 

R quadrado 

ajustado 

Erro padrão 

da estimativa 

Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 
F p 

Modelo 0,545 0,297 0,235 1,41644     

Regressão     28,838 3 4,791 0,007 

Resíduo     68,214 34   

Preditores: (Constante),RelaçãoParceiro_Comprometimento, RelaçãoParceiro_Monitorização, RelaçãoParceiro_Desempenho. 

Variável dependente: Desempenho organizacional. 

Assim, a H3 foi confirmada parcialmente, o que significa que a Relação com o Parceiro 

influencia o Desempenho Organizacional, embora apenas no que diz respeito à dimensão 

Comprometimento do Parceiro; o valor do coeficiente β para o Comprometimento do 

Parceiro foi de 0,531 (p=0,009) (tabela 23). 

Tabela 23. Valor dos coeficientes Beta (β) do modelo de regressão linear múltipla para a variável dependente 

desempenho organizacional 

Modelo 
Coeficientes não padronizados Coeficientes 

padronizados β 
t p B Erro padrão 

Constante 8,486 1,818  4,669 0,000 

Monitorização 0,036 0,077 0,073 0,473 0,639 

Desempenho do 

Parceiro 

-0,018 0,120 -0,028 -0,152 0,880 

Comprometimento do 

Parceiro 

0,340 0,122 0,531 2,779 0,009 

Variável dependente: Desempenho organizacional 

Hipótese 4. O Desempenho Organizacional tem um impacto positivo na Vantagem 

Competitiva. 

Relativamente à H4 e após uma análise de regressão linear simples, tendo como variável 

preditora o Desempenho Organizacional e como variável dependente a Vantagem 
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Competitiva, verificou-se que o modelo testado é estatisticamente significativo (tabela 24). O 

modelo obteve um R
2
 ajustado de 0,541 (p=0,000).  

Tabela 24. Sumarização do modelo de regressão para a variável dependente vantagem competitiva 

 R 
R  

quadrado 

R 

quadrado 

ajustado 

Erro padrão 

da estimativa 

Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 
F p 

Modelo 0,744 0,554 0,541 2,55182     

Regressão     290,629 1 44,631 0,000 

Resíduo     234,424 36   

Preditores: (Constante), Desempenho organizacional  
Variável dependente: Vantagem competitiva 

A H4 foi confirmada, o que significa que o Desempenho Organizacional exerce efeito sobre a 

Vantagem Competitiva, isto é, o Desempenho Organizacional influencia a Vantagem 

Competitiva. O valor do coeficiente β foi de 0,744 (tabela 25).  

Tabela 25. Valor dos coeficientes Beta (β) do modelo de regressão linear múltipla para a variável dependente 

vantagem competitiva 

Modelo 
Coeficientes não padronizados Coeficientes 

padronizados β 
t p B Erro padrão 

Constante 1,474 3,867  0,381 0,705 

Desempenho organizacional 1,730 0,259 0,744 6,681 0,000 

Variável dependente: Vantagem competitiva. 

Hipótese 5: A Estratégia De Outsourcing tem um impacto positivo na Vantagem 

Competitiva. 

Relativamente à H5 e após uma análise de regressão linear simples, tendo como variável 

preditora a Estratégia de Outsourcing - Posição e como variável dependente a Vantagem 

Competitiva, verificou-se que o modelo testado é estatisticamente significativo (tabela 26).  

Tabela 26. Sumarização do modelo de regressão para a variável dependente vantagem competitiva 

 R 
R 

quadrado 

R 

quadrado 

ajustado 

Erro padrão 

da estimativa 

Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 
F p 

Modelo 0,437 0,191 0,169 3,43431     

Regressão     100,451 1 8,517 0,006 

Resíduo     424,601 36   

Preditores: (Constante), Estratégia de outsourcing. 

Variável dependente: Vantagem competitiva. 
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O modelo obteve um R
2
 ajustado de 0,169 e um p=0,006. A H6 foi confirmada (tabela 27), o 

que significa que a Estratégia de Outsourcing exerce efeito preditor sobre a Vantagem 

Competitiva, isto é, a estratégia de outsourcing influencia a vantagem competitiva (β = 0,437; 

p≤ 0,05).  

Tabela 27. Valor dos coeficientes Beta (β) do modelo de regressão linear múltipla para a variável dependente 

vantagem competitiva 

Modelo 
Coeficientes não padronizados Coeficientes 

padronizados β 
t p 

B Erro padrão 

Constante 17,950 3,204  5,603 0,000 

Desempenho organizacional 0,566 0,194 0,437 2,918 0,006 

Variável dependente: Vantagem competitiva. 

Na tabela 28 apresenta-se um resumo das hipóteses do modelo de investigação. Para 

aceitação/rejeição das hipóteses foi tido em consideração o valor do R
2 

ajustado e o valor de 

p-value. Para confirmação da hipótese: p-value ≤ 0,05. Caso contrário, para não confirmação 

da hipótese p≥ 0,05. 

Tabela 28: Resumo testes de hipóteses do modelo de investigação 

Hipóteses Relação de Dependência R
2 
ajustado p-value 

Confirmada/ 

Não 

confirmada 

H1 Razões do outsourcing → Estratégia de outsourcing 0,006 p ≥ 0,05 
Não 

confirmada 

H2 Estratégia de outsourcing → Desempenho organizacional 0,080 p ≤ 0,05 Confirmada 

H3 Relação com o parceiro → Desempenho organizacional 0,197 p ≤ 0,05 
Confirmada 
Parcialmente 

H4 Desempenho organizacional → Vantagem competitiva 0,541 p ≤ 0,05 Confirmada 

H5 Estratégia de outsourcing → Vantagem competitiva 0,169 p ≤ 0,05 Confirmada 

4.2.3. Discussão de resultados 

H1. As Razões do Outsourcing influenciam positivamente a Estratégia de Outsourcing.  

Esta relação mostrou-se não significativa, o que indica que não existe uma relação direta entre 

as razões que levam uma empresa a recorrer ao outsourcing e a estratégia de outsourcing.  

A ausência de significância desta relação pode ser explicada pelo facto da necessidade de 

aumentar a competitividade ter levado a uma mudança do conceito de outsourcing de uma 

simples terceirização de serviços para uma parceria que possibilita às duas empresas 

envolvidas aumentar a sua competitividade de mercado (Cepa, 2015). 
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Assim, podemos concluir que as empresas recorrem ao outsourcing com o intuito de obter 

vantagem competitiva resultante das parcerias estabelecidas (e não necessariamente partindo 

para adoção de uma estratégia de outsourcing tendo em conta um conjunto de benefícios). 

No seu estudo, Fernandes (2011) analisa o impacto do outsourcing na performance das 

empresas de confeção na região metropolitana de Fortaleza, no Brasil, e conclui que a 

liberalização de recursos não influencia positivamente a prática de outsourcing, porque 

considera que o fator motivador do outsourcing não será a mera liberalização de recursos, mas 

a procura de vantagem competitiva. 

H2. A Estratégia de Outsourcing influencia positivamente o Desempenho Organizacional.  

Esta relação mostrou-se significativa, indicando que a Estratégia de Outsourcing tem uma 

relação direta positiva no Desempenho Organizacional.  

De acordo com Sanders et al. (2007), e após a revisão de literatura, uma correta tomada de 

decisão exige uma clara compreensão de um conjunto de potenciais opções de compromisso, 

riscos, benefícios e a respetiva adaptação de cada relação potencial para atingir os objetivos 

do negócio. Desta forma, podemos constatar que as empresas preferem contratos de longa 

duração e vínculo forte, embora estabeleçam contratos para completar apenas as necessidades 

adicionais das empresas que, aliado ao compromisso estabelecido com o parceiro, em que o 

parceiro é considerado parte fundamental da cadeia de valor e lhe é confiado atividades que 

anteriormente eram realizadas pela empresa, permite atingir os objetivos do negócio, 

objetivos tais que são de acordo com o que os empresários esperavam.  

Perante estudos realizados, é de comum consenso que melhores desempenhos nas empresas 

utilizaram uma estratégia de outsourcing como caminho para adquirir vantagem competitiva 

(Jiang & Qureshi, 2006). 

H3. A Relação com o Parceiro influencia positivamente o Desempenho Organizacional. 

Esta relação mostrou-se significativa, mostrando que a relação com o parceiro tem uma 

influência direta positiva no desempenho organizacional.  

Desta forma, podemos afirmar que um bom relacionamento estabelecido entre a organização e 

o seu parceiro de negócios é traduzido em satisfação para ambas as partes (Fernandes, 2011), 

pois o comprometimento dos indivíduos pode influenciar o desempenho organizacional.  
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A cooperação entre as partes envolvidas permite a redução de custos, melhoria da qualidade e 

aumenta o poder de competição da empresa, por conseguinte, essa estratégia torna-se 

importante para o sucesso empresarial (Freire, 1997). 

H4: O Desempenho Organizacional tem impacto positivo na Vantagem Competitiva. 

Esta relação mostrou-se significativa, indicando que o desempenho organizacional tem uma 

relação direta positiva na vantagem competitiva. 

Tendo em conta que o desempenho da organização, pode ser medido pelo comportamento 

financeiro da organização e, por sua vez, quando este comportamento é comparado com o 

comportamento das organizações concorrentes, tal vai refletir a vantagem competitiva da 

empresa sobre as outras. 

De acordo com o estudo desenvolvido por Fernandes (2011), o desempenho da empresa pode 

representar vantagem económica em relação aos concorrentes. 

H5: A Estratégia de Outsourcing tem impacto positivo na Vantagem Competitiva. 

Esta relação mostrou-se significativa, indicando que a estratégia de outsourcing tem uma 

relação direta positiva na vantagem competitiva. 

De acordo com o estudo realizado por Costa (2014), uma vantagem competitiva deve ser 

sustentada através de recursos, capacidades e conhecimentos, e caso a organização não possua 

tais recursos, deve tentar obtê-los recorrendo a uma estratégia de outsourcing. 

Desta forma, os benefícios relacionados com uma estratégia de outsourcing correspondem aos 

objetivos que as empresas procuram alcançar tendo em consideração a estratégia adotada, 

uma vez que os recursos se apresentam como fonte de vantagem competitiva para as 

empresas. Tendo por base o estudo de Costa (2014), a adoção de uma estratégia de 

outsourcing vai permitir que determinada organização selecione o melhor parceiro de 

outsourcing, ou então, caso haja a perda de qualidade do produto ou serviços, permite a sua 

rápida substituição. Tal situação contribui para um controlo de mercado por parte da empresa, 

e consiste num fator que, sendo controlado, permite que a empresa ganhe e/ou mantenha a sua 

vantagem competitiva.  
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5.1. CONCLUSÕES FINAIS 

O outsourcing é considerado uma ferramenta de gestão eficaz, e consiste na transferência da 

responsabilidade e da realização de determinadas atividades que integram uma cadeia 

produtiva para uma organização externa através da gestão de contratos e de parcerias 

estabelecidas.  

Após a mudança de paradigma em relação a este conceito, a necessidade de as empresas 

aumentarem a competitividade originou mudanças no conceito de outsourcing de um simples 

contrato de terceirização de serviços para uma parceria que possibilita às empresas envolvidas 

aumentar a sua competitividade, neste contexto, através da relação entre clientes e 

fornecedores, o outsourcing estabelecerá uma relação de carácter proveitoso para ambas as 

partes. 

Os aspetos relacionais estabelecidos entre as organizações constituem um elemento crítico nas 

estratégias de outsourcing, uma vez que o outsourcing vai permitir o desenvolvimento de 

relações com carácter duradouro, que se revelará mutuamente satisfatório e proveitoso.  

No que diz respeito às relações estabelecidas, os benefícios dos relacionamentos vão permitir 

obter vantagens que, por conseguinte, conduzem a empresa ao ganho de vantagem 

competitiva, de forma a garantir o ganho de competitividade por meio das parcerias 

estabelecidas, ou seja, a implementação de uma estratégia de outsourcing pode estabelecer 

relação entre a vantagem da relação e as vantagens de custo ou diferenciação, 

consequentemente a empresa ganha vantagem competitiva por meio dos relacionamentos.  

Na sua maioria, as organizações preferem contratos apenas para completar a capacidade 

operacional, tentado evitar contratos de longa duração. Tal postura pode ser um indicador da 

existência de comportamento oportunista na relação entre a empresa contratada e a empresa 

contratante, desta forma, a monitorização é importante para as empresas. 

Cada vez mais, o parceiro de outsourcing assume importância na cadeia de valor da empresa, 

ao ponto de que lhe sejam atribuídas tarefas que anteriormente eram realizadas pela empresa 

contratante. 
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Para adquirirem vantagem competitiva é incentivado o desenvolvimento conjunto entre as 

partes, assim, as medidas de controlo apropriadas são necessárias para alcançar os resultados 

esperados do outsourcing. 

As razões mais apontadas pelas empresas de calçado para recorrerem ao outsourcing são o 

acesso a recursos não existentes na empresa, a redução de custos e maior competitividade. 

Podemos concluir que a procura pelo aumento da competitividade leva a que as empresas 

estabeleçam relações de parcerias para aumentar a competitividade. Por sua vez, uma correta 

tomada de decisão exige uma clara compreensão das opções de compromisso, de riscos e 

benefícios de forma a atingir os objetivos de negócio. Um bom compromisso estabelecido é 

traduzido em satisfação para ambas as partes, pois o comprometimento dos indivíduos pode 

influenciar o desempenho da organização. Assim, o desempenho de uma organização pode ser 

medido pelo seu comportamento financeiro, e quando este comportamento é comparado ao de 

outras organizações, tal vai refletir a vantagem sobre as outras empresas. Por fim, os 

benefícios relacionados com uma estratégia de outsourcing correspondem aos objetivos que 

as empresas procuram obter tendo em consideração a estratégia adotada, uma vez que os 

recursos apresentam fonte de vantagem competitiva para as empresas. Assim, as organizações 

direcionaram o outsourcing para a melhor afetação dos recursos, mas também para garantir a 

sobrevivência do seu negócio perante o aumento da concorrência. 

5.2. CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

Após a verificação das relações estabelecidas, cujos resultados foram apresentados e 

discutidos anteriormente, e do conhecimento obtido pelos testes realizados ao modelo de 

investigação proposto, os resultados obtidos com este estudo podem ser considerados 

relevantes, quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista profissional, porque 

permite investigar a implementação de uma estratégia de outsourcing e o seu impacto nos 

resultados empresariais.  

Esta pesquisa tornou-se valiosa por investigar a implementação de uma estratégia de 

outsourcing e o seu impacto nos resultados empresariais, em que geralmente estas empresas 

são familiares e apresentam limitadas relações com o exterior. 

Sob a alçada da gestão, o estudo pode ser útil para aconselhar que sejam consideradas as 

motivações e interesses das empresas para adoção de uma estratégia de outsourcing, bem 
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como as condições que permitam a melhoria do desempenho da empresa e, 

consequentemente, a sua vantagem competitiva relativamente aos concorrentes para 

identificar se as atividades realizadas em regime de outsourcing criam maior vantagem 

competitiva. É de igual modo importante refletir sobre os fatores relacionados com a relação 

entre as partes e a liberalização de recursos, pois estes incentivam à prática de outsourcing. 

 5.3. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Tendo o presente estudo fornecido contribuições significativas, quer do ponto de vista teórico 

quer do ponto de vista prático, apresenta também algumas limitações que serão expostas a 

seguir. A investigação é limitada às empresas de calçado, pelo que não se pode generalizar os 

dados a outras indústrias.  

É necessário ter em conta a limitação da amostra, que levou a que os resultados da pesquisa 

não fossem validados. De salientar a grande dificuldade na obtenção de respostas por parte 

das empresas a quem foi enviado o questionário. 

A taxa de resposta de 17,01% pode ser considerada baixa, embora seja similar a outros 

estudos realizados. Futuramente, a pesquisa pode ser remetida, diretamente, pelas associações 

a que as empresas estão acopladas, se estas mostrarem interesse em se associar ao estudo, de 

forma a garantir maiores taxas de resposta. 

A principal motivação das empresas para recorrem ao outsourcing foi o acesso a recursos não 

existentes na empresa, no entanto, esperava-se que fossem motivações financeiras que 

envolvessem a lucratividade ou a redução de custos, o que não se revelou o principal motivo. 

5.4. FUTURAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO 

Como futuras pesquisas sugere-se a aplicação do modelo de investigação proposto a 

diferentes setores, poderá ser feito o aperfeiçoamento da escala dos constructos, bem como as 

correções que se julguem necessárias, quer em termos dos fatores, quer em termos de 

influências. Analisar o aperfeiçoamento das variáveis tipo de vínculo no sentido de perceber 

se existem outros fatores que podem ser utilizados na sua medição.  
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Para a continuidade da pesquisa e consolidação das contribuições obtidas seria fundamental o 

aperfeiçoamento das escalas das dimensões, a proposição e o teste de modelos alternativos no 

setor ou em outros setores da economia. 

Outro tipo de abordagem ao tema do outsourcing consistiria em utilizar duas pesquisas em 

paralelo: uma para as empresas contratantes e outra para as empresas contratadas, revelando, 

assim, quais as vantagens e as desvantagens destas duas modalidades. 
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ANEXO A 

Questionário (versão online) 

 

 

 

[SURVEY PREVIEW MODE] Outsourcing na Indústria do Calçado Survey Page 1 of 2 

 

Outsourcing na Indústria do Calçado 

 20%  

Olá 

Foi convidado a participar numa investigação de mestrado sobre o Outsourcing na Indústria do Calçado. Levará cerca de 15 

minutos a responder ao questionário. 

O outsourcing é descrito como a contratação de uma instituição externa, para realizar atividades que, tradicionalmente, 

seriam executadas por colaboradores e por outros ativos da própria empresa. Consiste em transferir, para uma entidade 

externa à organização, a prestação de todas as atividades e serviços relacionados com uma função ou área, abrangendo a 

sua gestão diária. 

A sua participação neste estudo é completamente voluntária. Porém, é muito importante para este projecto conhecer a sua 

opinião. 

É garantida a completa confidencialidade das respostas e os dados apenas serão usados para análise estatística. A sua 

informação será codificada e permanecerá confidencial. 

Se tiver alguma dúvida a responder a este questionário, pode contactar-me através do endereço de email 

(mariana_castro92@hotmail.com). 

Muito Obrigada pelo seu tempo e apoio. Por favor, comece a responder ao questionário pressionando o botão "Seguinte".  

 

 

Veja como é fácil criar um inquérito. 

https://pt.surveymonkey.net/r/Preview/?sm=9WEIV6_2FtU7jm96fabX9OE4X9xAgi… 06/07/2016 

Executado pela  

Seguinte  
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ANEXO B 

Questionário (versão Word) 

 

Olá, 

Foi convidado a participar numa investigação de mestrado sobre o Outsourcing na Indústria do 

Calçado. Levará cerca de 15 minutos a responder ao questionário.  

O Outsourcing é descrito como a contratação de uma instituição externa, para realizar atividades 

que, tradicionalmente, seriam executadas por colaboradores e por outros ativos da própria empresa. 

Consiste em transferir, para uma entidade externa à organização, a prestação de todas as atividades 

e serviços relacionados com uma função ou área, abrangendo a sua gestão diária.  

A sua participação neste estudo é completamente voluntária. Porém, é muito importante para este 

projeto conhecer a sua opinião. 

É garantida a completa confidencialidade das respostas e os dados apenas serão usados para análise 

estatística. A sua informação será codificada e permanecerá confidencial. 

Se tiver alguma dúvida a responder a este questionário, pode contactar-me através do endereço de 

e-mail (mariana_castro92@hotmail.com).  

 

Muito obrigada pelo seu tempo e apoio.  

 

 

 

Mariana Coelho de Castro  

  

mailto:mariana_castro92@hotmail.com
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 Informação sobre a Empresa  

 

* Todas as questões são de resposta obrigatória 

 

1. Indique, por favor, a Razão Social da sua Empresa: 

☐Empresário em Nome Individual   ☐Sociedade em Nome Coletivo 

☐Sociedade Unipessoal por Quotas   ☐Sociedade em Comandita 

☐Sociedade por Quotas    ☐Cooperativa 

☐Sociedade Anónima 

☐Outro Clique ou toque aqui para introduzir texto.  

 

2. Indique, por favor, o CAE (principal) da sua empresa: 

☐15201 (Fabricação de Calçado) 

☐15202 (Fabricação de Componentes para Calçado) 

 

3. Indique, por favor, o seu cargo: 

☐Presidente 

☐Diretor 

☐Gerente 

☐Outro (especifique) Clique ou toque aqui para introduzir texto.    

 

4. Há quanto tempo se encontra na empresa: 

☐Menos de 1 ano  ☐4 – 6 anos  ☐16 – 25 anos 

☐1 – 3 anos   ☐7 – 15 anos  ☐Mais de 25 anos 

 

5. Qual a idade da sua empresa? 

☐Menos de 5 anos  ☐16 – 35 anos  ☐Mais de 70 anos 

☐5 – 15 anos   ☐36 – 70 anos 
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6. Qual o número de trabalhadores da sua empresa? 

☐Menos de 10 trabalhadores   ☐De 50 a 249 trabalhadores 

☐De 10 a 49 trabalhadores   ☐Mais de 250 trabalhadores 

 

7. Qual o volume de negócios anual aproximado da sua empresa (em euros)? 

☐Menos de 2 milhões    ☐Entre 10 e 50 milhões 

☐Entre 2 e 10 milhões    ☐Superior a 50 milhões 

 

8. Indique, por favor, o nível de externalização/ outsourcing, por parte da sua empresa, das 

seguintes atividades: 

 1 
Nunca 

2 
Raramente 

3 
Algumas 

vezes 

4 
Frequentemente 

5 
Muito 

frequentemente 

Gestão de Sistemas de 
Informação 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Produção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Transporte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Distribuição ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Armazenagem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Design do Produto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Embalagem e Rotulagem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Outro Clique ou toque aqui 
para introduzir texto. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

9. Qual a frequência com que recorre ao Outsourcing na sua empresa? 

☐Não recorre 

☐Recorre ocasionalmente 

☐Recorre frequentemente 

 

(Se nesta questão respondeu que não recorre, o questionário termina aqui. Muito obrigada pela sua 

colaboração).  
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Para as questões seguintes, por favor, tenha em consideração o seu parceiro de outsourcing mais 

importante. 

 

10. Quais os motivos que levaram a sua empresa a recorrer ao Outsourcing? 

 1 
Discordo 

totalmente 

2 
Discordo 

3 
Não concordo 
nem discordo 

4 
Concordo 

5 
Concordo 

totalmente 

Focus nas competências 
centrais da empresa 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Redução de Custos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Acesso a recursos não 
existentes na empresa 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Melhoria da qualidade dos 
produtos ou serviços 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Maior produtividade ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Redução das necessidades de 
conhecimentos especializados 
na empresa 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

11. Classifique o tipo de vínculo entre a empresa e o seu parceiro de outsourcing: 

 1 
Discordo 

totalmente 

2 
Discordo 

3 
Não concordo 
nem discordo 

4 
Concordo 

5 
Concordo 

totalmente 

A empresa prefere contratos de 
outsourcing que completem 
apenas necessidades adicionais 
de capacidade operacional 
(capacidade de prestar um 
serviço, de produção, etc…) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

A empresa prefere contratos de 
outsourcing de longa duração e 
possui um vínculo forte com o 
seu parceiro 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

A empresa prefere contratos de 
outsourcing de curta duração 
que possibilitam mudar 
facilmente de parceiro 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

A empresa não recorre mais do 
que uma vez ao mesmo 
parceiro de outsourcing 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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12. Qual o nível de monitorização efetuado pela empresa ao seu parceiro de outsourcing? 

 1 
Nunca 

2 
Raramente 

3 
Algumas 

vezes 

4 
Frequentemente 

5 
Muito 

frequentemente 

A empresa visita as instalações 
do seu parceiro de outsourcing 
para analisar as suas condições 
de prestação de serviços 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

A empresa impõe ao seu 
parceiro de outsourcing níveis 
mínimos de resultados revistos 
regularmente 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

A empresa detalha as 
atividades do seu parceiro de 
outsourcing com o intuito de 
facilitar a monitorização 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

A empresa monitoriza as 
atividades do seu parceiro de 
outsourcing através de um 
controlo restrito 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

13. Qual o feedback da empresa relativamente ao desempenho do seu parceiro de outsourcing? 

 1 
Discordo 

totalmente 

2 
Discordo 

3 
Não concordo 
nem discordo 

4 
Concordo 

5 
Concordo 

totalmente 

Os parceiros de outsourcing 
cumprem os padrões de 
qualidade estabelecidos pela 
empresa 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Os parceiros de outsourcing 
cumprem os prazos estipulados 
pela empresa 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Os parceiros de outsourcing 
aceitam com facilidade as 
alterações sugeridas pela 
empresa 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Os parceiros de outsourcing 
cumprem escrupulosamente as 
condições contratadas com a 
empresa  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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14. Qual o grau de liberalização de recursos da empresa ao recorrer ao outsourcing? 

 1 
Discordo 

totalmente 

2 
Discordo 

3 
Não concordo 
nem discordo 

4 
Concordo 

5 
Concordo 

totalmente 

O recurso ao outsourcing 
dispensa o investimento em 
instalações 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

O recurso ao outsourcing 
dispensa a aquisição de 
equipamento adicional 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

O recurso ao outsourcing 
dispensa a utilização de 
tecnologia de informação 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

O recurso ao outsourcing 
facilita a dispensa ou 
realocação de pessoal 
administrativo e operacional 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

O recurso ao outsourcing 
dispensa a procura de 
conhecimento especializado 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

O recurso ao outsourcing 
dispensa a aquisição de 
materiais necessários ao 
processo produtivo 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

15. Qual a avaliação por parte da empresa relativamente ao comprometimento do seu parceiro 

de outsourcing? 

 1 
Discordo 

totalmente 

2 
Discordo 

3 
Não concordo 
nem discordo 

4 
Concordo 

5 
Concordo 

totalmente 

O parceiro de outsourcing 
conhece bem os produtos e 
serviços da empresa 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

O parceiro de outsourcing 
partilha os valores e ética da 
empresa 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Caso exista algum problema a 
responsabilidade é dividida 
entre a empresa e o seu 
parceiro de outsourcing 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

O parceiro de outsourcing é 
capaz de sugerir à empresa 
melhorias para o seu 
desempenho 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

O parceiro de outsourcing 
preocupa-se em obter os 
melhores resultados para 
benefício da empresa 
contratante  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 



 

101 

16. De acordo com a expetativa da empresa qual a contribuição do outsourcing para o seu 

desempenho económico-financeiro? 

 1 
Muito abaixo 
do esperado 

2 
Abaixo do 
esperado 

3 
De acordo com o 

esperado 

4 
Acima do 
esperado 

5 
Muito acima 
do esperado 

Aumento do lucro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Crescimento nas vendas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Posicionamento no mercado ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Melhoria da qualidade ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Redução de custos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

17. De acordo com a expetativa qual a vantagem da empresa relativamente aos seus 

concorrentes, por ter recorrido ao outsourcing? 

 1 
Muito abaixo 
do esperado 

2 
Abaixo do 
esperado 

3 
De acordo com o 

esperado 

4 
Acima do 
esperado 

5 
Muito acima 
do esperado 

Aumento do lucro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Crescimento nas vendas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Posicionamento no mercado ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Melhoria da qualidade ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Redução de custos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Capacidade de inovação ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Diferenciação de produtos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Maior capacidade tecnológica ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Notoriedade da marca ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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18. Qual a posição da empresa relativamente ao carácter estratégico do seu recurso ao 

outsourcing? 

 1 
Discordo 

totalmente 

2 
Discordo 

3 
Não concordo 
nem discordo 

4 
Concordo 

5 
Concordo 

totalmente 

O parceiro de outsourcing 
tornou-se muito importante 
para a empresa, assumindo 
parte significativa da cadeia de 
valor da empresa 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

A empresa deposita confiança 
nas atividades do seu parceiro 
de outsourcing confiando-lhe 
funções anteriormente 
exercidas pela empresa 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

A empresa mantém contratos 
de longa duração com o seu 
parceiro de outsourcing  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

A empresa aumentou o 
outsourcing de atividades 
primárias 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

A empresa aumentou o 
outsourcing de atividades de 
apoio 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

19. Se pretende receber uma cópia dos resultados desta pesquisa, por favor, indique o seu 

endereço de e-mail. 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

 

 

 

 

MUITO OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO! 

 

A sua resposta vai ser considerada. 
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ANEXO C  

E-mail de apresentação, follow-up e e-mail de agradecimento 

 

 



 

 

De: mariana_castro92@hotmail.com por surveymonkey.com  
Data: quarta-feira, 6 de julho de 2016 06:45  
Enviado para: 319 destinatários  
Assunto: Questionário – Outsourcing na Indústria do Calçado  
Mensagem:    

  

    
Outsourcing na Indústria do 

Calçado  
    

  

  

  

Exmo. Sr. ou Sr.ª: 
 
Este é o segundo email que lhe envio a solicitar a sua colaboração no preenchimento do 
questionário que serve de base à obtenção da informação necessária ao desenvolvimento do 
meu projeto de mestrado sobre “Outsourcing na Indústria do Calçado”. 
 
Neste momento, apenas 10 empresas responderam ao meu questionário. Com este número 
de respostas é-me impossível aplicar algumas análises estatísticas e tirar conclusões 
relevantes para a conclusão do estudo. 
 
A sua resposta a este questionário é extremamente valiosa para a conclusão deste estudo e 
para o avanço no conhecimento sobre a indústria em causa. 
 
Todas as respostas serão mantidas em completa confidencialidade. Se desejar, todavia, que 
os resultados deste estudo sejam partilhados consigo, por favor, inclua o seu endereço de e-
mail no final do questionário. O seu e-mail será separado do questionário completado para 
manter o anonimato. 
 
Caso já tenha respondido ao questionário, queira ignorar este e-mail. 
 
Para responder ao questionário, clique em “Iniciar Questionário”. 
 
  
 
Muito Obrigada pelo seu tempo e interesse. Se tiver alguma dúvida/questão não hesite em 
contactar-me. 
 
  
 
Mariana Castro 

  

  

  Iniciar questionário  
 

  

  
  Não encaminhe este email, pois este link de questionário é exclusivo para a sua conta.  

Cancelar subscrição desta lista 

  

  
Desenvolvido pela 

 

 

  

https://pt.surveymonkey.net/collect/email/%5bLinkQuestionario%5d
https://pt.surveymonkey.net/collect/email/%5bOptOutLink%5d%22


 

105 

De: mariana_castro92@hotmail.com por surveymonkey.com  
Data: segunda-feira, 18 de julho de 2016 07:30  
Enviado para: 303 destinatários  
Assunto: Questionário – Outsourcing na Indústria do Calçado  
Mensagem:    

  

    Outsourcing na Indústria do Calçado      

  

  

  

Venho mais uma vez solicitar a sua colaboração no preenchimento de um questionário para o 

meu projeto de mestrado sobre “Outsourcing na Indústria do Calçado”. 

 

Após o envio do 2º email, cerca de 24 empresas responderam positivamente ao meu pedido. 

No entanto, com o número de respostas atual é-me impossível aplicar análises estatísticas e 

tirar conclusões relevantes para terminar o meu estudo. 

 

Caso tenha alguma dúvida/dificuldade no preenchimento do questionário, coloco-me à 

disposição para o auxiliar no preenchimento do mesmo. Caso resolva fazê-lo, pode utilizar os 

contactos disponibilizados. 

 

Todas as respostas serão mantidas em completa confidencialidade. Se desejar, todavia, que 

os resultados deste estudo sejam partilhados consigo, por favor, inclua o seu endereço de e-

mail no final do questionário. O seu e-mail será separado do questionário completado para 

manter o anonimato. 

 

Mais uma vez reforço a ideia de que a sua resposta a este questionário é extremamente 

valiosa para a conclusão deste estudo e para o avanço no conhecimento da indústria em 

causa. 

  

Caso já tenha respondido ao questionário, queira ignorar este e-mail. 

  

Para responder ao questionário, clique em “Iniciar Questionário”. 

 

Espero que compreenda a minha insistência. 

Muito obrigada pelo seu tempo e interesse. 

 

 

Mariana Castro 

  

 

  Iniciar questionário  

 

  

  
  Não encaminhe este email, pois este link de questionário é exclusivo para a sua conta.  

Cancelar subscrição desta lista 

  

 
Desenvolvido pela 

 

 

  

https://pt.surveymonkey.net/collect/email/%5bLinkQuestionario%5d
https://pt.surveymonkey.net/collect/email/%5bOptOutLink%5d%22


 

 

de: mariana_castro92@hotmail.com por surveymonkey.com  
data: segunda-feira, 8 de agosto de 2016 14:30  
enviado para: 259 destinatários  
assunto: Questionário – Outsourcing na Indústria do Calçado  
mensagem:    

  

    
Outsourcing na Indústria do 

Calçado  
    

  

  

  

Exmo. Sr. ou Sr.ª: 
 
Esta é a última vez que o estou a contactar para solicitar a sua colaboração no 
preenchimento de um questionário para o meu projeto de mestrado sobre o Outsourcing 
na Indústria do Calçado. 
 
Até ao momento, 49 empresas responderam positivamente ao meu pedido, no entanto, 
este número não é representativo no universo da indústria do calçado.  
 
Mais uma vez reforço a ideia de que a sua resposta a este questionário é extremamente 
valiosa para a conclusão deste estudo e para o avanço no conhecimento sobre a indústria em 
causa.  
 
Caso já tenha respondido ao questionário, queira ignorar este e-mail. 
 
Para responder ao questionário, clique em “Iniciar Questionário”. 
 
Espero mais uma vez que compreenda a minha insistência. 
 
Muito obrigada pelo seu tempo e interesse. 
 
  
 
Mariana Castro 

  

  

  Iniciar questionário  
 

  

  
  Não encaminhe este email, pois este link de questionário é exclusivo para a sua conta.  

Cancelar subscrição desta lista 

  

  
Desenvolvido pela 

 

 

 

 

 

 

https://pt.surveymonkey.com/collect/email/%5bLinkQuestionario%5d
https://pt.surveymonkey.com/collect/email/%5bOptOutLink%5d%22
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De: mariana_castro92@hotmail.com por surveymonkey.com  
Data: sexta-feira, 8 de julho de 2016 06:00  
Enviado para: 23 destinatários  
Assunto: Questionário – Outsourcing na Indústria do Calçado - Agradecimento  
Mensagem:    

  

    Outsourcing na Indústria do Calçado      

  

  

  

Exmos. Srs.  

 

Venho por meio deste agradecer a vossa disponibilidade em responder ao questionário. 

 

A vossa colaboração é muito importante para a realização e conclusão deste estudo.  

 

 

Se indicou o seu e-mail no final do questionário, posteriormente, ser-lhes-ão enviados os 

resultados deste estudo. 

 

 

Desejo muita sorte e sucesso à Vossa estimada Empresa.   

 

  

 

Mariana Castro 

  

  

  

  Não encaminhe este email, pois este link de questionário é exclusivo para a sua conta.  

Cancelar subscrição desta lista 

  

  

Desenvolvido pela 
 

 

  

 

 

https://pt.surveymonkey.net/collect/email/%5bOptOutLink%5d%22

