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Prefácio 
 

Em 1992 publiquei n' A Indústria do Norte, nº 39/40, um artigo dedicado 

à cooperação empresarial no âmbito da internacionalização dos 

negócios. Tendo por base investigação teórica e empírica, o artigo 

dirigia-se, no entanto, a um conjunto de leitores ligados ao mundo 

empresarial e essencialmente preocupados com questões práticas. 

 

O working paper que agora apresento resulta de uma adaptação desse 

trabalho, vocacionando-o para um público mais académico. Trata-se, no 

fundo, de um retorno às origens, pois procuro dar-lhe o enquadramento 

teórico que lhe faltou na versão que publiquei na revista da Associaçäo 

Industrial Portuense. 
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O fenómeno da cooperação empresarial tem vindo a assumir uma importância 

crescente nos últimos anos. O caso dos distritos industriais em Itália, por exemplo, 

é paradigmático. Redes de (geralmente) pequenas empresas, envolvendo também 

sindicatos e o poder local, têm contribuído de modo decisivo para o reforço não só 

da competitividade mas também da flexibilidade da economia italiana. 

Flexibilidade que, aliás, é um trunfo sem dúvida crucial num mundo de mudanças 

rápidas e de incertezas quanto ao futuro. Mas não é só de alianças entre 

pequenas unidades económicas que o fenómeno da cooperação empresarial tem 

vivido. No Japão, por exemplo, grandes holdings centralizam e coordenam 

estratégias de enormes grupos empresariais que, envolvidos em alianças à escala 

global, enquadram unidades industriais, comerciais e financeiras - isto sem falar 

da actividade de lobbying político que de uma forma mais ou menos camuflada 

vão exercendo. 

 

A consciência da importância da colaboração entre empresas no âmbito da 

internacionalização dos negócios deu origem a partir dos anos 80 a um forte surto 

de produção teórica. São, em particular, de destacar três áreas de investigação: 

uma abordando a questão das alianças estratégicas (cf. Lorange e Roos, 1991; 

Gugler, 1992), outra mais virada para o domínio específico das joint ventures (cf. 
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Kogut, 1988; Geringer e Herbert, 1991) e finalmente uma terceira centrada no 

estudo das multinacionais (cf. Buckley, 1987; Doz e Prahalad, 1991). Tudo isto 

enquadrado com frequência dentro do fenómeno da globalização dos mercados 

(cf. Lei, 1989; Clarke e Brennan, 1992) e, em especial a partir da segunda metade 

da década de 80, da questão relativa às estratégias face ao mercado único 

europeu (cf. Sharp, 1990; Daems, 1990). 

 

O objectivo deste trabalho é estruturar de uma forma clara e sintética um modelo 

de cooperação empresarial. Está dividido em duas partes. A primeira debruça-se 

sobre o quadro mais vasto das estratégias de internacionalização, situando aí a 

colaboração entre empresas como uma das opções possíveis. Na segunda parte 

abordam-se as vantagens da cooperação quer do ponto de vista estratégico quer 

operacional. 

 

 

 

 

1. ESTRATÉGIAS DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO 
 

Quando uma empresa encara como estratégia de desenvolvimento a 

internacionalização dos seus negócios, ela tem basicamente três grandes opções 

possíveis: a actuação isolada e independente, a criação de subsidiárias no 

estrangeiro ou a colaboração com outras empresas. 

 

 

1.1 ACTUAÇÃO ISOLADA 
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A exportação é o modo mais directo de internacionalização da actividade. Para 

uma pequena empresa que não opere no mercado externo é, por vezes, difícil 

iniciar uma actividade normal de exportação devido ao reduzido conhecimento 

sobre os mercados, à falta de experiência nos contactos externos, à escassez de 

recursos humanos qualificados, ao fraco poder negocial, etc. Contudo, não se 

pode deixar de reconhecer que exactamente pelo facto de ser pequena ela poderá 

apresentar duas grandes vantagens em relação às unidades de maior dimensão: 

 

. a flexibilidade e rapidez de reacção no aproveitamento de oportunidades 

de negócio; 

 

. uma maior personalização nos contactos que sustentem um 

relacionamento a longo prazo baseado na confiança. 

 

Sem se pretender afirmar que se trata de vantagens competitivas universais e 

válidas para qualquer sector, a verdade é que, com frequência, são trunfos que 

não devem ser desprezados e, principalmente, esquecidos por aqueles que se 

encontram à frente de PME's. 

 

Sendo a exportação a via mais simples de internacionalização, ela pode, no 

entanto, envolver opções que requeiram um forte empenhamento e complexidade 

administrativa. Desde a utilização de uma trading (que poderá contactar 

directamente com os clientes, tratar da documentação e transporte das 

mercadorias) até à criação de uma subsidiária comercial, passando pelo recurso a 

agentes, distribuidores e equipas de vendas nesses mercados, há todo um 

conjunto de diferentes possibilidades em termos de controlo (e portanto de grau 

de risco/incerteza) e de investimento/rentabilidade (Ford e Rosson, 1982). 

Todavia, em termos estratégicos, é importante que as empresas não vejam os 

mercados externos apenas como meios de escoamento de produtos. Como 
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acentua Williamson (1991), é necessário que comecem também a controlar as 

redes comerciais e, em muitos casos, a assegurar uma boa assistência. 

 

 

1.2 CRIAÇÃO DE SUBSIDIÁRIAS 
 

No pólo oposto, a criação ou aquisição de subsidiárias no estrangeiro é a grande 

hipótese que se coloca aos empresários portugueses. Podendo não ser uma 

solução para a grande maioria das nossas empresas (devido aos investimentos de 

vulto requeridos na maior parte dos casos) não deve, contudo, deixar de ser 

equacionada por muitas unidades económicas. 

 

É uma solução com vantagens óbvias quando comparada com a exportação. 

Desde logo o grau de controlo - em termos de redes de distribuição, informações 

sobre o mercado, acções promocionais, etc. - é muito maior, o que possibilita uma 

competitividade acrescida. Além disso, o tipo de gestão deixará de ser o da 

empresa individual passando a enquadrar-se numa lógica de grupo com todos os 

benefícios daí decorrentes. Por outro lado, deverão ser ponderados eventuais 

riscos e desvantagens: elevadas exigências em termos de meios de financiamento 

e humanos, a complexidade organizacional daí decorrente e o próprio risco 

inerente a um maior volume de investimento (Boddewyn, 1985). 

 

Trata-se, pois, de uma opção estratégica que as empresas portuguesas, em 

especial as de maior dimensão, não deverão deixar de considerar o que, 

felizmente, vai acontecendo. Assim, por exemplo, no caso do mercado espanhol, a 

Salvador Caetano investiu cerca de 250 milhões de pesetas em instalações perto 

de Madrid para montagem de autocarros, segundo a "Actualidad Económica". A 

Galp, por seu turno, tenciona investir 40 milhões de contos até 1996. A mesma 

fonte salienta, aliás, que essa tendência não se verifica somente no âmbito da 
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indústria mas ao nível da própria banca. Refira-se apenas a aquisição em 1991 do 

Banco de Extremadura e da rede do Chase em Espanha pela Caixa Geral de 

Depósitos estando bancos comerciais, como o BESCL, o BPA e o BFE, a 

considerar hipóteses similares.  

 

 

1.3 COOPERAÇÃO COM OUTRAS EMPRESAS 
 

A cooperação empresarial é uma situação intermédia entre a actuação isolada e a 

criação de subsidiárias conjugando, em simultâneo, algumas das vantagens 

dessas duas opções (Hennart, 1989; Lorange e Roos, 1991). Envolvendo uma 

multiplicidade de formas - o que reflecte uma grande flexibilidade negocial entre 

as partes - há, contudo, alguns casos típicos que merecem uma referência 

especial. 

 

 

Licença de Exploração 

Sob a designação de licenças de exploração de marcas e patentes inclui-se uma 

grande variedade de situações contratuais através das quais uma organização 

(denominada licenciadora) cede a outra (a concessionária) o direito de produzir e 

comercializar um produto/serviço dentro de uma área previamente fixada a troco 

de royalties. Poderão ser objecto de cedência não só patentes e marcas, mas 

também direitos de autor e informação comercial e tecnológica considerada 

"secreta" embora não protegida legalmente como as marcas e patentes. 

 

Relativamente à exportação, esta estratégia apresenta, do ponto de vista do 

licenciador, a vantagem de evitar o investimento (quase) permanente de 

prospecção bem como de permitir o acesso a mercados que doutra forma 

poderiam ser inacessíveis. Na perspectiva do concessionário o benefício é 
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também evidente: o rápido acesso a tecnologias, produtos ou marcas já existentes 

e testados noutros países (Contractor, 1981). 

 

 

Franchising 

É um tipo particular de licença ou de contrato de assistência. Em geral traduz-se 

num acordo através do qual uma empresa (o "franchisado") obtém de outra (o 

"franchisador") o direito de explorar em exclusivo e sob certas condições um 

produto, uma marca ou tecnologia dentro de uma determinada área. Na prática 

esse direito é um "package" que inclui não só marcas e know-how tecnológico mas 

também assistência na gestão do negócio, nomeadamente, na área financeira e 

comercial. Numa palavra, o "franchisado" adquire o direito de gerir um 

determinado negócio usando a reputação e a técnica do "franchisador". Do ponto 

de vista prático, as vantagens são similares às já apresentadas para as licenças 

de exploração embora, como se tornem evidentes de uma forma mais acentuada 

devido ao carácter mais amplo do contrato de "franchising" (Young et al., 1989). 

 

No caso de uma empresa portuguesa pretender alargar os seus negócios 

penetrando em novos mercados através de contratos deste tipo, aconselha-se, no 

entanto, alguma precaução quanto a certos problemas potenciais: eventuais 

restrições legais no país de "franchisado" (as quais, em princípio, não deverão ser 

comuns dentro do espaço comunitário) e dificuldades em conceber um "package" 

adequado a esse mercado bem como de encontrar parceiros suficientemente 

qualificados. 

 

 

Subcontratação 

Consiste na encomenda por parte de uma empresa (denominada principal) de 

produtos ou partes de produtos - ou meras operações sobre os mesmos - a uma 
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outra empresa subcontratada com base em especificações pré-estabelecidas. 

Tendo em vista assegurar que os produtos ou operações obedeçam aos requisitos 

pré-estabelecidos, são vulgares os casos em que existe a cedência (para além 

das especificações técnicas) de know-how tecnológico e mesmo de maquinaria e 

equipamentos, sendo isto formalizado através de contratos autónomos de 

assistência técnica ou de licenciamento. 

 

Simples nos seus princípios, a subcontratação internacional foi inicialmente 

desenvolvida pelas grandes empresas japonesas (Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui, 

etc.), o que só prova que, com frequência, as decisões mais eficazes ao nível da 

gestão têm por base ideias claras e processos simples. Na prática, a 

subcontratação é, como acentua Powell (1990), uma forma de desintegração 

vertical através da qual as unidades económicas se especializam em 

determinadas funções da cadeia de valor, provavelmente aquelas em que 

possuem mais vantagens competitivas.  

 

As empresas portuguesas poderão, neste campo, assumir dois papéis: o de 

predominantemente subcontratantes ou o de predominantemente subcontratadas. 

A primeira hipótese reflecte uma estratégia mais actuante e agressiva no mercado. 

A empresa portuguesa decide, por exemplo com base numa análise SWOT, quais 

os produtos que pretende explorar, decompõe seguidamente a cadeia de valor e 

subcontrata as actividades para as quais tem menos aptidões. A este respeito, a 

Benetton é um exemplo claro desta forma de operar. Descrevendo-se a si própria 

como uma empresa verticalmente desintegrada, ela subcontrata cerca de 95% das 

actividades de produção e comercialização. As únicas grandes tarefas que 

desenvolve internamente são a compra de matérias-primas (porque consegue 

aqui obter economias de escala fabulosas) e o design e concepção dos artigos de 

vestuário (que requerem uma sofisticada tecnologia e elevado know-how com 

grande valor acrescentado). Quase tudo o resto é subcontratado. E não se pense 
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que se trata de caso único. Num sector totalmente diferente, a nova fábrica de 

automóveis da Mercedes em Rastatt, Alemanha, pura e simplesmente não possui 

aquilo que convencionalmente se designa por linha de montagem. 

 

A segunda estratégia - ser predominantemente subcontratado - representa uma 

opção muito mais passiva. Contudo, para muitas empresas portuguesas com 

recursos, experiência e poder limitados, poderá ser uma solução com interesse 

até porque permite o contacto com novas formas de organização e gestão, 

tecnologias e/ou modos de comercialização. 

 

 

Joint Venture 

De acordo com a OCDE, uma joint venture consiste na participação de várias 

empresas no capital de uma unidade económica juridicamente independente 

dando assim origem à partilha do respectivo património, lucros e risco de negócio. 

Anderson (1990) realça dois aspectos fundamentais que distinguem uma joint 

venture de outras formas de colaboração: 

 

. a independência jurídica da nova empresa relativamente às que lhe 

deram origem; 

 

. a partilha de gestão, o que implica não só a partilha do controlo sobre o 

património mas também dos lucros ou prejuízos. 

 

Embora só a partir dos anos 60 as joint ventures tenham adquirido relevância 

enquanto meio de internacionalização dos negócios, as suas origens remontam ao 

tempo do Antigo Egipto onde os comerciantes já usavam formas de organização 

semelhantes àquilo que hoje se considera uma joint venture. Não constituindo em 
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essência algo de novo, a sua generalização nos últimos 30 anos fica-se, no 

entanto, a dever à conjugação de vários factores (Lyons, 1991; Gugler, 1992):  

 

. os cada vez mais elevados custos da inovação tecnológica, sendo as joint 

ventures usadas como forma de partilhar riscos e despesas de investimento 

em I & D; 

 

. a legislação sobre investimento estrangeiro de muitos países (em especial, 

dos em vias de desenvolvimento) que exige a participação no capital por 

parte de organizações locais; 

 

. o crescente papel das pequenas e médias empresas nas trocas 

internacionais, tornando-se esta forma de colaboração um meio de reduzir 

o investimento e o risco associado à expansão internacional; 

 

. o cada vez maior nível de concorrência, sendo as joint ventures utilizadas 

por razões estratégicas e competitivas. 

 

Sendo uma das formas mais típicas de cooperação, as joint ventures podem trazer 

múltiplas vantagens as empresas envolvidas no acordo (Roos, 1989): 

 

. reduções de custos devido a eventuais economias de escala e sinergias; 

. menores necessidades de financiamento; 

. acesso a novas formas de organização e métodos de gestão; 

. penetração em novos mercados; 

. aquisição de novas tecnologias; 

  etc. 
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Consórcio 

Um consórcio consiste na associação de várias empresas dando origem à criação 

de uma nova organização. Embora, por vezes, se possa confundir com uma joint 

venture, o termo consórcio é, em geral, reservado para acções de natureza 

comercial (Welch e Pacifico, 1990). 

 

O caso da Mouldexport, criada por quatro empresas do sector dos moldes, é um 

exemplo interessante de um consórcio. Tendo por objectivo aumentar a 

agressividade comercial no mercado externo, especialmente nos mercados de 

Leste, a Mouldexport possui uma estrutura autónoma sendo a gestão assumida de 

forma rotativa pelas quatro empresas que lhe deram origem. As principais 

vantagens deste acordo traduzem-se numa economia de custos (uma vez que 

cada uma das quatro empresas não necessita agora de possuir a sua própria 

estrutura de representação externa) e numa maior eficácia dos contactos no plano 

internacional. 

 

 

E a Cooperação Informal? 

A colaboração empresarial tal como tem vindo aqui a ser tratada é aquela que 

geralmente se designa por formal, isto é, aquela que envolve um contrato entre as 

partes envolvidas. No entanto, deve-se salientar que a cooperação é um 

fenómeno que nem de longe nem de perto se resume à colaboração formal. 

 

Com efeito, as empresas não são entidades isoladas e independentes. Elas 

interagem não só com clientes e fornecedores mas também com concorrentes, 

organismos estatais, instituições financeiras, clientes de clientes, etc. Este 

processo dá com frequência origem a redes de relacionamentos que vão sendo 

construídas ao longo do tempo e das quais resultam formas de dependência e de 

adaptação entre as organizações nelas envolvidas. É a partir daqui que se pode ir 
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desenvolvendo uma confiança mútua que poderá propiciar vantagens quer ao 

nível da estabilidade e segurança do negócio bem como ao nível da eficiência e 

produtividade fruto de uma melhor coordenação de actividades. Tudo isto, fazendo 

parte da própria essência da cooperação, não é, na grande maioria dos casos, 

formalizado por qualquer contrato escrito. 

 

Este modelo, que realça o papel da cooperação (informal), da complementaridade 

e da dependência entre os actores económicos, é conhecido por Network 

Approach. Trata-se de um modelo cuja relevância e especificidade conceptual 

aconselham um tratamento à parte e distinto do estudo da cooperação formal. 

Fica, no entanto, a referência de que os seus principais centros de investigação 

empírica e teórica se situam nos países escandinavos - nomeadamente na 

Universidade de Uppsala - e no Reino Unido, sendo aqui de destacar a 

Universidade de Lancaster. Entre outros, são de mencionar os trabalhos 

produzidos por Johanson e Mattsson (1985), Mattsson (1987), Hakansson e 

Snehota (1989), Hakansson (1989), Easton e Araujo (1989), bem como o 

recentemente editado Axelsson e Easton (1992). 

 

 

 

 

2. COOPERAÇÃO EMPRESARIAL 
 

Grande parte das estratégias de internacionalização sugeridas na Secção 1 

envolvem situações de colaboração entre empresas. Se uma joint venture ou um 

consórcio são exemplos típicos, também não deixa de ser verdade que licenças de 

exploração de marcas e patentes, acordos de franchising e mesmo os casos de 

subcontratação internacional poderão conter, em maior ou menor grau, formas de 

cooperação empresarial. É que se não houver um bom relacionamento entre as 
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partes envolvidas, uma eficaz comunicaçäo e, principalmente, confiança, com toda 

a certeza que o benefício que se poderá extrair desses acordos será sempre 

limitado (Johanson e Vahlne, 1990). 

 

A economia portuguesa tem características que tornam a cooperação e alianças 

entre empresas uma estratégia com particular interesse. Por um lado, a 

colaboração entre empresas nacionais e estrangeiras poderá minimizar algumas 

das insuficiências mais marcantes da nossa economia : 

 

. pequena dimensão da maioria das empresas; 

. escassez de quadros médios e superiores; 

. insuficiência organizacional de muitas empresas; 

. falta de cultura empresarial; 

. subcapitalizaçäo de alguns sectores. 

 

Por outro lado, existem pontos fortes que poderão ser mais eficazmente 

explorados em situações de cooperação : 

 

. existência de alguns produtos naturais com interesse; 

. mão-de-obra facilmente adaptável a novas condições; 

. aceitação generalizada da necessidade de modernização; 

. existência de tecnologias intermédias. 

 

Com isto não se pretende afirmar que as alianças entre empresas sejam uma 

solução generalizada e uma panaceia para resolução de problemas estruturais, 

nomeadamente, de falta de competitividade. Em cada caso os responsáveis pelas 

nossas empresas deverão equacionar as várias opções possíveis, desde uma 

actuação isolada e independente no mercado até à criação ou aquisição de 

empresas no estrangeiro. Não deverão é esquecer-se que há múltiplas formas 
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intermédias que, envolvendo um relacionamento mais ou menos estreito com 

outras organizações, poderão apresentar vantagens significativas. 

 

Em geral, os benefícios da cooperação empresarial podem agrupar-se em duas 

categorias: 

 

. operacionais: os que afectam duma forma directa a vida interna das 

organizações do ponto de vista da eficiência com que a sua 

actividade é desenvolvida; 

 

. estratégicos: os que se traduzem num reforço da posição competitiva e 

estratégica das empresas envolvidas no acordo. 

 

 

2.1 VANTAGENS OPERACIONAIS 
 (Figura 1) 

 

Menos e Melhores Meios de Financiamento 

A partilha das despesas de investimento pelas várias entidades associadas no 

projecto de cooperação possibilita que cada uma delas individualmente invista 

menos do que caso viesse a lançar esse projecto de forma isolada. Mas não é só, 

pois a nível global o próprio investimento pode vir a ser menor, resultando daí 

menores necessidades de financiamento. É que da cooperação entre 

organizações com recursos e aptidões diferentes podem resultar sinergias na fase 

de projecto que dêem origem a menores investimentos em equipamentos, fundo 

de maneio, formação de pessoal e prospecção e promoção no mercado (Harrigan 

e Newman, 1990). 
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Este facto pode ainda ter um outro efeito que é o de possibilitar o acesso a um 

conjunto de capitais (próprios e alheios) mais adequados ao financiamento do 

projecto em causa e, portanto, com menores custos financeiros. Em suma, não se 

trata apenas de menos mas também de melhores capitais . 

 

 

Redução de Custos 

A redução de custos operacionais fica-se a dever à conjugação de três factores: 

economias de escala, sinergias e economias de experiência. 

 

Economias de Escala. O desenvolvimento da actividade em conjunto permite que 

se atinja um maior volume de produção e, consequentemente, se consigam 

reduções significativas nos custos unitários. Como realça Kent (1991), estas 

economias de escala não surgirão exclusivamente a nível produtivo, mas também 

na área dos aprovisionamentos, comercial e financeira, pois, além de outros 

factores, um maior poder negocial em relação a fornecedores, clientes e 

instituições financeiras é um elemento a não desprezar. 

 

Sinergias. Poderá também haver diminuições de custos resultantes de efeitos 

sinergéticos. A eventual utilização de recursos complementares e anteriormente 

subaproveitados poderá dar origem a sinergias na área produtiva (por exemplo, 

pela partilha de equipamentos e instalações), na área comercial (por exemplo, 

pela partilha de redes de distribuição, forças de vendas e campanhas 

promocionais), na área técnica (pela partilha de know-how e de quadros técnicos 

médios e superiores), na área dos aprovisionamentos (resultante da partilha de 

redes de abastecimento), para além das sinergias financeiras como já foi 

acentuado. 
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Economias de Experiência. São a última grande fonte de redução de custos. Como 

se sabe, à medida que uma unidade económica ganha experiência na produção 

de um bem, o seu custo unitário tende a baixar em virtude da aprendizagem e de 

alguma inovação a nível de processos. A coordenação de actividades e um 

relacionamento mais estreito entre empresas, possibilitando uma troca de 

conhecimentos e de experiência acumulada, pode criar as condições para que 

rapidamente se consigam quebras nos custos unitários. 

 

 

Novos Métodos de Gestão 

A partilha de know-how, de quadros médios e superiores, de experiências e de 

técnicas de gestão, não tem só a vantagem de conduzir a custos mais baixos - o 

que, aliás, é sempre um reforço de vantagens competitivas. Mais do que isso, 

pode também daí resultar a implementação de novos métodos de gestão e formas 

de organização que venham a incrementar ainda mais não só a eficiência mas 

também a eficácia da gestão (Buckley e Casson, 1988). 

 

 

Redução do Risco 

O conjunto de aspectos anteriormente mencionados (menos necessidades de 

financiamento, melhores capitais, redução de custos e novos métodos de gestão) 

faz com que estabelecer um acordo de cooperação possa ser uma opção menos 

arriscada - na perspectiva de cada uma das organizações envolvidas - do que 

investir isoladamente (Contractor e Lorange, 1988). Além disso, a associação 

entre empresas de diferentes países pode permitir uma redução do risco político, 

um reforço da imagem institucional e um mais fácil estabelecimento de uma rede 

de relações diversificada em termos de fontes de abastecimento, clientes e 

entidades financeiras, legisladoras e políticas. 
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2.2 VANTAGENS ESTRATÉGICAS 
 (Figura 2) 

 

A colaboração entre empresas não se traduz apenas em vantagens internas como 

as que foram descritas. Há também um vasto conjunto de benefícios ligados à 

posição que a empresa assume no mercado e que irão condicionar o seu 

desenvolvimento a médio e longo prazo. 

 

 

Reforço das Vantagens Competitivas 

A grande maioria dos casos de cooperação têm por objectivo expandir a 

actividade das empresas neles envolvidas através de alguma ou algumas das 

seguintes vias: 

 

. reforço da quota de mercado; 

. penetração em novos segmentos de mercado e/ou áreas geográficas; 

. aquisição de novas tecnologias que propiciem uma redução de custos, 

reforço da qualidade e/ou aumento da capacidade de resposta; 

. produção e comercialização de novos produtos resultantes, 

nomeadamente, de um esforço conjunto de I & D; 

. integração vertical quer a montante quer a jusante. 

 

Tal como refere Harrigan (1986), a cooperação pode pois dar azo a que duma 

forma mais eficaz se criem ou reforcem vantagens competitivas: quer ao nível da 

diferenciação, quer ao nível dos custos, quer ainda ao nível da rapidez de 

actuação. 
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Uma área muito específica é a que se refere à reestruturaçäo e reorganização de 

algum ou alguns dos parceiros envolvidos num acordo de colaboração. O reforço 

dos meios financeiros, humanos, técnicos e tecnológicos poderá criar as 

condições para a implementação de acções de reestruturaçäo operacional 

(através de reduções de custos, aumento de eficiência ou reorganização interna) 

e estratégica (através da expansão em novas áreas de negócios acompanhada, 

com frequência, do abandono de algumas actividades anteriormente 

desenvolvidas). 

 

 

Actuação sobre o Nível de Concorrência do Sector 

Estando, na prática, sujeitos a eventuais sanções decorrentes de legislação sobre 

defesa da concorrência, a verdade é que muitos acordos de cooperação 

possibilitam um certo domínio sobre algumas das forças competitivas que mais 

afectam a posição das empresas no mercado (Porter e Fuller, 1986). 

 

Acordos a montante e a jusante da cadeia de valor permitem algum controlo sobre 

o poder negocial dos fornecedores e clientes. Por outro lado, a cooperação entre 

empresas concorrentes (em especial, entre as de maior dimensão) pode criar 

barreiras à entrada e influenciar decisivamente o nível de rivalidade dentro da 

própria indústria, impedindo, nomeadamente, uma excessiva concorrência a nível 

de preços. 

 

Em suma, do ponto de vista estratégico a cooperação entre empresas pode ter 

dois grandes efeitos: 

 

. por um lado, ser fonte de vantagens competitivas, criando as condições para 

que de uma forma mais eficaz haja uma diferenciação da oferta e/ou baixos 

custos; 
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. por outro lado, pode ser um modo de influenciar a estrutura e nível 

concorrencial dentro do sector condicionando, a prazo, a sua rentabilidade 

média. 

 

 

 

3. CONCLUSÃO 
 

No quadro da internacionalização dos negócios a colaboração empresarial terá 

que ser um dos pilares do desenvolvimento industrial português. O sucesso da 

Terceira Itália - localizada a norte da zona central do país - em grande parte 

assente em múltiplas formas de cooperação, poderá ser uma referência para 

Portugal e para a Regiäo Norte em particular. 

 

A própria Comunidade Europeia tem vindo a promover um conjunto de acções que 

favorecem a cooperação empresarial enquanto meio de reforço da 

competitividade, em especial, das PME's. Assim, para além de a cooperação ser 

uma condição indispensável para aquelas organizações que desejem participar 

em programas europeus tais como o BRITE, o ESPRIT ou o RACE, a Comunidade 

tem desenvolvido nesse domínio uma importante acção legislativa e regulamentar, 

sendo de destacar a criação de um novo instrumento jurídico: os chamados 

"Agrupamentos Europeus de Interesse Económico". Um dos suportes desta 

política de aproximação de empresas é o "Business Cooperation Network" (BC-

NET), um sistema informatizado que, englobando organizações públicas e 

privadas da Comunidade Europeia, da EFTA, do Brasil e do México, tem por 

objectivo facilitar a procura de parceiros para a realização de acções de 

cooperação. 
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Tudo isto reflecte, no fundo, o reconhecimento de que as unidades económicas 

não são entidades isoladas e totalmente independentes umas das outras, mas que 

se inserem em redes de relações (com clientes, fornecedores, concorrentes, 

clientes de clientes, etc.) para explorar uma determinada área de negócios. Gerir 

eficazmente estas relações através de uma maior aproximação das empresas, de 

uma maior coordenação de actividades, de um maior conhecimento mútuo - numa 

palavra, através de um maior grau de cooperação entre elas - é uma importante 

via para se aumentar o sucesso e competitividade de toda a rede e, 

consequentemente, das organizações nela envolvidas (Axelsson, 1992). 

 

Apesar de ser um mecanismo de reforço de competitividade e do apoio 

institucional de que vem beneficiando, a cooperação empresarial regista casos de 

insucesso. Por isso sugere-se que os responsáveis empresariais antes de 

firmarem um acordo de colaboração estejam conscientes das eventuais 

dificuldades e riscos inerentes a qualquer forma de cooperação: a perda relativa 

de autonomia, a necessidade de implementar um eficiente sistema de 

comunicaçäo e de tomada de decisões, a possibilidade de algumas aptidões e 

recursos específicos serem "apropriados" por outras organizações envolvidas no 

acordo e, por último, o eventual risco de conflito entre as partes (Killing, 1988). 

Muitas destas dificuldades poderão ser minimizadas através de uma eficaz 

preparação do esquema de colaboração, desde uma correcta análise estratégica 

até a uma cuidada redacção do contrato passando pelo não esquecimento de 

todos os condicionalismos legais e no acertado processo negocial (Devlin e 

Bleackley, 1988). 

 

And last but not least, qualquer gestor que encare a hipótese de estabelecer um 

acordo de cooperação entre a sua empresa e outras organizações deverá estar 

consciente de que cooperar não é apenas coordenar actividades. A 

coordenação de tarefas é algo que, exigindo uma maior ou menor complexidade 
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administrativa, pode ser fácil de realizar. Mas cooperar é muito mais difícil. Porque 

para existir cooperação deverá haver confiança de parte a parte. E um clima 

de confiança pressupõe que haja um relacionamento estreito, baseado numa 

experiência passada acumulada, e um comprometimento com objectivos 

mutuamente aceites. Doutra forma não será viável a criação de relações estáveis 

e duradouras que se venham a traduzir em benefícios comuns e num reforço de 

competitividade. E sem isso será impossível reestruturar sectores, desenvolver 

regiões e assegurar a convergência real do País com os padrões médios dos 

nossos parceiros comunitários. 
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