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INTRODUÇÃO 

Esta Tese de Mestrado, incide sobre a temática do “outsourcing”. É 

uma temática, ainda, relativamente, pouco explorada, muito embora o material, 

documentação e estudos (parciais e mais abrangentes) não sejam escassos. 

Contudo, fica um pouco aquém daquilo que seria desejável, quer em virtude de 

se tratar de uma temática muito vasta no que se refere ao seu objecto de 

incidência científica quer, sobretudo, devido ao facto de incidir sobre áreas 

abrangentes da totalidade das organizações que a ela recorrem e, por 

conseguinte, exige a protecção de interesses de informações que, ou não 

deverão ser objecto de divulgação pública na íntegra ou apenas poderão ser, 

parcialmente. 

Trata-se, também de uma área (ainda) relativamente pouco explorada 

nas suas potencialidades intrínsecas, em Portugal e igualmente além-fronteiras. 

Várias razões subjazem a tal: 

• Por um lado, a generalidade do tecido empresarial português 

(predominantemente constituído por empresas de pequena e média e dimensão 

– mais de pequena do que de média) e, por conseguinte, não se afeiçoa a ter a 

necessidade de recorrer a processos de subcontratação, pontual ou 

generalizada, e muito menos de “outsourcing”; 

• Por outro lado, o “outsourcing”, surge, de forma frequente, 

associado a processos de reestruturação empresarial, particularmente, em 

casos de “downsizing”, mas também de mera contenção de custos e por 

necessidade de melhorias de organização e de eficiência empresarial; 

• Digno de realce é o facto de se tratar de uma temática que 

poderá ser confinada a um espaço doméstico mas, em alguns casos, envolve o 

espaço multi-países, particularmente, no que concerne a empresas de grande 

dimensão, fortemente internacionalizadas, com presença, quer em mercados de 
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vários países mas, do mesmo sector de actividade, quer em mercados de 

diferentes sectores de actividade. Esta particularidade revela-se importante de 

forma peculiar, uma vez que refina e se constitui como um obstáculo quer à 

prestação do serviço, quer à sua solicitação de forma benéfica por empresas. 

A ideia de base que nos levou a enveredar por esta temática prende-se 

não só com algum carácter inexplorado da mesma, como também devido ao 

facto de, por isso mesmo, ser de maior interesse e de superior contributo para 

o conhecimento científico nesta área (mesmo deparando-se com limitações 

acrescidas pelo facto de ser pouco explorada). 

A literatura existente em língua portuguesa é limitada e reduzida a 

alguns trabalhos elaborados no âmbito de artigos e Teses de Mestrado. Porém, 

em língua inglesa, não faltam publicações importantes e de fidedigno interesse 

e importância científica, oriundos de instâncias de que a OCDE é uma das mais 

importantes. 

Pensamos que conseguimos dar alguns contributos para contrariar 

alguma escassez nos estudos, em língua portuguesa, no domínio do 

“outsourcing”. O relativo incipiente conhecimento sobre o “outsourcing” possui, 

igualmente, o condão de o tornar um serviço não só desconhecido, como 

também com um preço mais elevado, funcionando como um factor de falta de 

concorrência no sector de actividade que presta os seus serviços. Tal implica 

que o preço é superior ao custo marginal de o produzir, afastando-se do 

equilíbrio e do preço de mercado na estrutura mais eficiente. Há assim, quer 

em Portugal (sobretudo), quer no estrangeiro, elementos de ineficiência no 

mercado que presta o tipo de serviços dos de “outsourcing” tornando não 

apenas menos acessível, como também menos conhecido nas suas 

potencialidades positivas de reorganização das empresas e dos sectores de 

actividade em geral de toda a economia. 
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E foi este facto que nos levou e nos despertou a curiosidade em 

enveredar por este tema, para além da sua relativa preponderância e carácter 

plurifacetado. Devemos confessar que algumas ideias obtivemos, quase todas 

nos antípodas do que era o proveniente do senso comum. 

A estrutura que delineámos à partida acabou por conhecer um 

desenvolvimento substancialmente diferente do que foi pensado inicialmente. 

Com efeito, a escolha de três países, China, Índia e Brasil, não foi objecto de 

uma escolha sem fundamento. Em primeiro lugar, tratou-se de efectuar um 

estudo mais aprofundado do sector em países cujas economias são 

emergentes. Em segundo lugar, porque, especialmente nos casos da China e da 

Índia, era importante conhecer se países com uma população não muito 

distante uma da outra teriam estruturas também semelhantes ou diferentes, 

em particular, no sector de “Information Technology” e no “outsourcing”. Em 

terceiro lugar, porque se trata de países localizados geograficamente muito 

próximos. Em quarto e último lugar, era pertinente escolher um outro país, cuja 

economia fosse também emergente, mas com uma localização geográfica 

distinta. Impunha-se, por conseguinte, um enfoque em sectores de tecnologia, 

em particular fazer alguma descrição que caracterizasse estes sectores. 

No caso da China, poderia supor-se que se trataria de um sector sem 

estrutura, de desenvolvimento pouco pronunciado, sem recursos humanos 

qualificados e de aproveitamento, por parte de economias externas, de baixos 

salários . Longe disso. Trata-se de um sector, que em nada fica a dever aos 

seus congéneres sedeados em países como os Estados Unidos da América, a 

Alemanha, a Itália, a França e o Reino Unido. Em particular, nota-se que o 

sector de “Information Technology” e de “Outsourcing” é, simultaneamente, 

importador e exportador de recursos humanos altamente qualificados. Verifica-

se que na China se vai mais longe: o apoio das autoridades governamentais a 

este sector traduz-se na criação de vastíssimas áreas, organizadas e apoiadas 

com toda a espécie de incentivos, com benefícios de diversa índole, com 

salários equiparados aos congéneres dos países desenvolvidos e, igualmente, 
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pela criação de parques industriais que constituem autênticas cidades dentro de 

um país e de outras cidades com serviços financeiros próprios específicos, com 

ligações e parcerias empresas/parques e estabelecimentos de ensino superior, 

interligando e alimentando as necessidades dos parques com a oferta de 

recursos humanos com as características de que necessitam estes mesmos 

parques. O desenvolvimento é de tal forma acentuado que serviços de lazer e 

espaços verdes, por exemplo, não foram descurados. Estes parques oferecem 

estes serviços de tal forma que contribuem para atrair novos trabalhadores, 

criar ambientes estimulantes para a produção, a investigação e 

desenvolvimento científico ao mais alto nível, sendo que providenciam também 

incentivos à fixação dos mesmos. As políticas definidas pelas autoridades 

governamentais possuem, ainda, um condão não negligenciável: o de atrair 

empresas estrangeiras a implantarem-se nestes parques (atracção de 

investimento directo estrangeiro) e aí sediarem as empresas do sector de 

“High-Tech”, fixando mão-de-obra altamente especializada, gerando efeitos de 

estímulo à economia em geral, com a exportação de bens e de serviços de alto 

valor acrescentado. É o que sucede especialmente com a China em que (ver 

Quadro 9), no espaço de 15 anos (de 1990 para 2005), o peso das exportações 

de produtos de alta tecnologia no total das exportações de mercadorias, 

cresceu 24,5 pontos percentuais. Por outro lado, este aspecto, para além de 

revelar uma tendência para a economia absorver tecnologia estrangeira, e de 

toda a economia como um todo beneficiar e, por acréscimo, alimentar novas 

empresas, maior volume e mais bens produzidos e serviços prestados, ainda 

permite que se reforcem as relações bilaterais da China com o Resto do Mundo, 

em particular, com os países mais desenvolvidos. Indubitavelmente, este sector 

e o seu dinamismo contribuíram para as elevadas taxas de crescimento 

económico que a China tem. Trata-se de um desenvolvimento e de uma 

dinâmica sem precedentes.  

Algumas particularidades são de realçar a propósito do sector de “High-

Tech” na China. É o que ocorre com o facto de os Parques se situarem em 

localizações dotadas de boas acessibilidades seja por terra seja, especialmente, 
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por via aérea. São zonas que incluem numerosas empresas de diferentes áreas, 

como sejam o sector de concepção de software, de educação e ensino, sem 

negligenciar a existência de vastas áreas residenciais, rodeadas de serviços de 

lazer, de espaços verdes, montanhas e uma plêiade infindável de amenidades 

que propiciam uma qualidade de vida aos seus habitantes que em nada ficam 

atrás aos padrões congéneres existentes em países considerados 

desenvolvidos. Pelo contrário. Nestes parques, o padrão de vida servido pelos 

serviços diversificados e de alta qualidade, pode mesmo ser de qualidade 

superior, porque se encontra mais integrado e foi constituído especificamente 

de raiz e alimentado pelas empresas que se localizaram nestes. Há, por assim 

dizer, todo um contexto de atracção quer de actividades específicas dos 

Parques e de produção e de prestação de serviços conexos e complementares, 

quer de recursos humanos com ligações a estabelecimentos de ensino superior 

que alimentam as necessidades de recursos humanos qualificados com as 

competências adequadas procuradas pelas empresas, o que possibilita que as 

empresas cresçam e ofereçam produtos ou serviços de alto valor acrescentado 

em sectores de crescimento da procura muito forte, com taxas de crescimento 

anuais da ordem dos dois dígitos. 

Mas neste âmbito é de salientar, em particular num país como a China 

com uma presença omnipresente do Estado em toda a vida da sociedade, num 

regime de limitação das liberdades e de partido único, o papel crucial das 

autoridades governamentais, sobretudo de nível local, no estímulo e no apoio à 

atracção de novas empresas e actividades nestes Parques. Ele tem como 

objectivo a criação de centros de “Investigação & Desenvolvimento”, que visam 

a criação de uma base exportadora cujo principal objectivo é o de conquistar 

mercados forte nos sectores tecnológicos, como é o caso do Japão, Coreia do 

Sul e dos Estados Unidos. O estabelecimento de menores cargas fiscais e até 

mesmo a isenção de impostos, para além do estabelecimento de incentivos à 

fixação de empresas estrangeiras via, por exemplo, o estabelecimento de 

parcerias, é outro aspecto a constituir uma motivação adicional e uma 
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explicação para a criação e florescimento de um sem número de empresas e 

actividades. 

No caso da Índia, e não obstante se tratar de um país com uma 

dimensão da população similar à da China e em forte crescimento demográfico, 

o perfil é completamente diferente do observado na China. Em primeiro lugar, 

possui uma fileira exportadora menos relevante. No mesmo período 1990-2005 

o peso da fileira de produtos de alta tecnologia na totalidade das exportações 

de mercadorias passou de 2,4% para 4,9%. Por outro lado, o valor absoluto 

das exportações para o principal país de exportação é cerca de 10% do 

homólogo da China. 

O perfil exibido pela Índia tem um “handicap” que poderá explicar este 

perfil menos importante no panorama global dos sectores da economia indiana: 

a relativa falta de mão-de-obra qualificada, que possua as características 

necessárias requeridas pelas empresas de produção de produtos de alta 

tecnologia. Daí que este sector tenha crescido de forma limitada no espaço de 

15 anos, situação para a qual também contribuíram menores incentivos e, 

porventura,  uma organização menos atractiva de novas empresas e de criação 

de outras de raiz neste sector. 

Em relação ao Brasil, o que se constata é que o relativo baixo peso de 

produtos tecnológicos em comparação com a China. É, no entanto, superior ao 

da Índia. A fim de aprofundar o conhecimento sobre o outsourcing no sector 

das Tecnologias de Informação  para os países mencionados, elaborou-se esta 

Tese, intitulada de “Impacto do Baixo Custo da Mão-de-Obra Qualificada dos 

Países Emergentes no Mercado do Software”, que se encontra estrutura em seis 

capítulos: 

• No primeiro efectua-se a introdução do conceito de “outsourcing”: 

explica-se em que consiste, quais as vantagens, desvantagens, motivos e 

circunstâncias em que é benéfico. Uma vez adoptada, quais são os seus 

enfoques, efeitos, atitudes e comportamentos; 
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• Num segundo capítulo, tratamos a China, caracterizando 

genericamente este pais do ponto de vista da economia, o sector de “High-

Tech” e a produção de software, hardware e R&D e influências na economia em 

geral e as relações com o investimento directo estrangeiro, acrescentando os 

motivos de implantação das empresas e o factor trabalho em particular; 

• Num terceiro capítulo, tratamos da Índia, do mesmo modo e na 

mesma linha que a China de forma em tudo semelhante; 

• Num quarto capítulo, o mesmo tratamento que os dois países 

anteriores, é dado ao Brasil; 

• Num quinto capítulo, intitulado de “Evidência Empírica e Novas 

Nuances”, apresentam-se, para a China, Índia e Brasil, respectivamente, dois 

casos de recurso ao “outsourcing” ou de prestação de serviços nesta área; 

• Num sexto e último capítulo, apresentam-se as empresas 

“Novabase”, “Reditus”, “Pararede” e “Capgemini” que se dedicam à prestação 

de serviços de “outsourcing” em Portugal (e não só) ou que, pelo menos, têm a 

sua base em Portugal. Logo de seguida, apresenta-se alguma evidência 

empírica sobre a oferta de mão-de-obra em Portugal na área da “Investigação 

& Desenvolvimento”, particularmente nas áreas que mais directamente dizem 

respeito à engenharia e domínios colaterais. Apresentamos ainda uma 

metodologia possível de mensurar os benefícios do “outsourcing” e concluímos 

com a apresentação de um caso prático em contexto do “Balanced Scorecard” 

aplicado à empresa “Tele Danmark Communications”, assente numa base duma 

proposta metodológica e numa quantificação dos benefícios dele e nele 

decorrentes, com os resultados e variações detectadas e observadas. 
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CAPÍTULO I – “OUTSOURCING”: CONCEITO, VANTAGENS, 

DESVANTAGENS, MOTIVOS E RELAÇÕES COM AS 

ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS 

O conceito de “outsourcing”, de acordo com Paredes (2007, p. 13) 

surge “como uma ferramenta de gestão que ajuda a repensar e redefinir as 

organizações, com o principal objectivo de criar vantagem competitiva”. Em boa 

verdade, este conceito surge na sequência das formas tradicionais de 

organização empresarial. Uma empresa, qualquer que seja o sector de 

actividade em que se insere, possui um conjunto de activos sendo que destes 

uns integram-se no segmento “core” (“core business”) e, outros, no segmento 

“non-core” (“non-core business”). Enquanto que os primeiros são 

primordialmente necessários para o desempenho da actividade da empresa e 

são exclusivos do segmento core os segundos não são primordialmente 

necessários embora a empresa não possa deixar de os utilizar. Eles, por assim 

dizer, constituem o “core business” de outras empresas e, presumivelmente, 

permitem uma utilização mais profícua dos activos, criando valor, vantagens 

competitivas, economias de escala e de gama e uma utilização mais eficiente de 

todos os recursos utilizados. 

Por conseguinte, o “outsourcing” surge como um método de gestão 

empresarial que requer uma definição e o (re)pensar a forma como se 

encontram organizados e são geridos os processos produtivos nas empresas, 

independentemente do sector de actividade. Cria vantagens competitivas, por 

dois lados: pelo lado dos custos fazendo diminuir estes e libertando as 

empresas para as actividades “core” e, pelo lado das receitas, permitindo a 

especialização em produtos e/ou prestações de serviços que criam valor 

acrescentado possibilitando “cash-flow” superior por unidade investida, 

comparativamente com a que seria obtida em contexto de não libertação da 

empresa apenas para as actividades core. 
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Paredes (2007, p. 14) refere que o “outsourcing”, como método de 

redefinição das actividades, criação de valor e aumento da eficiência dos 

recursos utilizados no seio de uma organização empresarial, pode ser dividido 

em três grandes áreas: o de apoio à tomada de decisões empresariais, à 

tomada de decisões relativas aos processos (produtivos) utilizados e à de 

obtenção de resultados, sejam eles internos com menores custos unitários 

sejam eles externos com maiores resultados (entenda-se lucros). 

Uma definição de carácter formal aponta para o facto de que o conceito 

de “outsourcing” não é nem consensual nem pacífico quanto ao âmbito de 

abrangência. Paredes (2007, p. 17) define o conceito de “outsourcing” como 

sendo o acto de “contratar uma entidade externa pela empresa para o 

desenvolvimento de actividades ou a prestação de serviços relacionados com 

uma função, área ou processo, incluindo a respectiva gestão corrente”. Na 

senda de Gilley e Rasheed (2000) in Paredes (2007, p. 17), o “outsourcing” não 

pode ser dissociado da estratégia definida pelas empresas não se 

compadecendo com uma concepção e uma utilização pontual, casuística e 

desinserida do âmbito de um plano global. 

Este mesmo autor define, formalmente, “outsourcing” como consistindo 

em “contratar um entidade externa pela empresa para o desenvolvimento de 

actividades ou a prestação de serviços relacionados com uma função, área ou 

processo, incluindo a respectiva gestão corrente”. Não existe, por enquanto, 

uma definição clara sobre quanto à periodicidade do contrato, pontual ou 

permanente. Por outro lado, Kotabe (1992) in Paredes (2007, p. 17) define 

“outsourcing” como sendo os “produtos fornecidos a uma empresa 

multinacional por fornecedores independentes espalhados pelo Mundo (…) e a 

extensão de componentes e produtos acabados fornecidos à empresa por 

fornecedores independentes”. Por seu lado, Lei & Hitt (1996) no mesmo 

Paredes (2007, p. 17) define o conceito como sendo a “confiança das fontes 

externas para fabricar componentes ou outras actividades de valor 

acrescentado”. Por último, refira-se Gilley e Rasheed (2000) no mesmo Paredes 
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(2007, p. 17) que definem o “outsourcing” como uma procura de produtos e/ou 

de serviços inserida no âmbito de uma estratégia empresarial. Assim, de acordo 

com estes autores, o conceito encontra-se intrinsecamente associado e inserido 

no contexto de uma estratégia definida para e no âmbito de uma empresa de 

que faz parte integrante. Requer uma óptica de longo prazo, com (com)partilha 

de responsabilidades, compromissos e execução da sua operacionalidade 

envolvendo trabalhadores e o “management”. Como tal requer que os 

trabalhadores estejam aptos a compreender a sua importância. Assim, uma vez 

definida no âmbito da estratégia empresarial, o “outsourcing” possui reflexos na 

estrutura organizacional da empresa para além da sua parte produtiva, 

propriamente dita. O ponto fundamental é o de que, citando Paredes (2007, p. 

17) as empresas não devem concentrar, internamente, todas as actividades de 

produção de bens e/ou de prestação de serviços mas, antes externalizar 

algumas delas, de forma a libertar forças internas para actividades core que são 

as “competências centrais, habilidades e conhecimentos que reforçam ou criam 

vantagem competitiva”. Deste modo, procede-se a(os) processo(s) de 

desintegração vertical, tornando a estrutura mais flexível, mais eficiente e a um 

melhor acesso às tecnologias. Globalmente, a economia, é mais eficiente do 

ponto de vista da afectação dos factores de produção, ganhando vantagens 

competitivas sustentadas. 

Outros autores ainda há que apresentam uma perspectiva diferente do 

conceito de “outsourcing”. Venkatraman (1992, p. 9) in Mol (2007, p. 3) 

apresenta, circunscrita ao domínio das information technologies (IT), a 

definição de que “é a contribuição significativa por vendedores externos (à 

empresa) aos recursos físicos e/ou humanos associados a componentes, 

específicos ou gerais da infraestrutura tecnológica da organização utilizadora”. 

Mol (2007, p. 3), por seu lado, define o “outsourcing” a partir de três aspectos 

descritivos: o primeiro, refere-se às actividades que são empreendidas pelos 

fornecedores externos à empresa; o segundo, refere-se às transferências de 

actividades e de activos de uma empresa para um fornecedor externo; o 

terceiro, refere-se às actividades que, muito embora sejam empreendidas pelos 
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fornecedores externos a ela, podem ser empreendidas pela empresa, 

igualmente. 

Globalmente, e de acordo com Mol (2007, p. 5), a melhor definição, 

porque mais abrangente, é uma combinação o que possibilita conceber o 

“outsourcing” quer como um “estado” quer como um “processo”. Enquanto 

estado, pode-se definir o “outsourcing” como sendo, tal como é definido por 

Mol (2007, p. 5), a procura e solicitação de bens e serviços a fornecedores 

externos. Possui como figura oposta, a “integração vertical”, que se identifica 

com a produção interna de bens e/ou serviços dentro da mesma empresa ou 

dentro de empresas fisicamente separadas mas, integradas na mesma órbita de 

influência e de propriedade. Enquanto “processo”, é definido como consistindo 

“nas acções dentro de um calendário claramente identificável que conduz à 

transferência de actividades para produtores externos, envolvendo, 

possivelmente a transferência de activos o que inclui, também, os recursos 

humanos que, previamente, foram objecto de formação técnica específica 

dentro da empresa ou foram recrutados a partir de outras empresas que 

pertencem à mesma órbita de influência e de propriedade”, tal como define Mol 

(2007, p. 5). A figura oposta é o “insourcing process”, que se verifica quando é 

externa a procura de bens e/ou serviços produzidos na empresa internamente. 

Autores, citados por Mol (2007, p. 7), tais como Murray, Kotabe e Wildt 

(1995), são da opinião de que, em lugar do “outsourcing”, o que existe são 

figuras como “externalização”, “procura externa” ou “desintegração vertical”. 

Para eles o “outsourcing” identifica-se com uma ou duas ou mesmo as três 

destas figuras. Por outro lado, ainda existem autores que possuem a visão de 

que a par do “outsourcing”, outras figuras próximas estão conexas: a de 

compra a par do “outsourcing”, e a de compra e subcontratação a par do 

mesmo “outsourcing”. A culminar, também é feita, na literatura da 

especialidade, a identificação do “outsourcing” com um acervo de actividades 

que incluem as tecnologias de informação, a produção, a manutenção, a 

reparação, as operações e a Investigação & Desenvolvimento sendo todas 
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reduzidas a uma só. Mol (2007, p. 7), neste contexto, é do entendimento de 

que a noção perfilhada por ele de “outsourcing”, de forma explícita, incorpora 

estas noções todas: a de compra e a de subcontratação. A de compra está 

incluída porque o respeito de requisitos está abrangido na solicitação por parte 

do comprador. A de subcontratação porque, por vezes, é uma forma contratual 

que se associa a produtos que exigem pequenos períodos de duração na 

produção, é utilizada em situações em que os compradores conduzem o 

processo e os requisitos operacionais são modificados e, por último, porque 

inclui a troca de informação de alto nível entre comprador e vendedor de forma 

a criar uma vantagem competitiva. O busílis é, numa palavra, a 

interdependência (recíproca) entre comprador e vendedor do bem ou da 

prestação do serviço. 

Não obstante, enquanto conceito, a noção de “outsourcing” englobar a 

ideia de subcontratação, todavia, encontra-se longe de se esgotar nela. Com 

efeito, o “outsourcing”, é uma noção que veicula a ideia de externalização de 

fases do processo produtivo, ou de actividades obedecendo a uma estratégia 

global definida para a empresa, de utilização eficiente dos recursos (humanos, 

sobretudo) de forma a libertar a empresa de esforços e de tarefas que podem 

ser mais eficientemente executadas por outrem, externamente, de forma 

duradoura no tempo. Esta estratégia, possibilita que a empresa, reduza custos 

(economias de escala e de gama), crie vantagens competitivas e concentre os 

seus esforços apenas naquilo que não é passível de ser produzido por outrem 

que não ela própria. Abarca toda a plêiade de serviços e de produção de bens 

que directa e indirectamente afectam o processo produtivo como sejam 

formação de recursos humanos, execução da contabilidade, serviços de 

limpeza, designadamente. No “outsourcing” temos um plano elaborado de 

separação entre aquilo que é “core” e “non core” ao passo que na 

subcontratação, temos acções isoladas de externalização que a qualquer 

instante serão para ser extintas na sua externalização relativamente à empresa. 
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Para a existência de “outsourcing”, não é obrigatório a existência de um 

contrato mesmo que se trate de algo de carácter mais duradouro. A existência 

de um contrato apenas deverá ser celebrado (para materialização da relação) 

quando estiverem em questão situações cujo incumprimento deve sancionar a 

parte incumpridora envolvidas no(s) aspecto (s) referido (s). O “outsourcing” 

não requer obrigatoriamente um contrato. Até possui a vantagem de recorrer a 

outro fornecedor/entidade não colocando a empresa que recorre ao 

“outsourcing” numa situação de dependência de uma só entidade (trata-se de 

uma desvantagem competitiva ___ possibilidade de não poder ser flexível e 

suportar um preço/custo mais elevado e estar à mercê de paralisar a empresa 

por uma fase da produção ou de uma componente em falta). 

Por outro lado, o “outsourcing” também se distingue da figura de 

parcerias entre empresas. Uma parceria envolve um contrato entre duas ou 

mais entidades, geralmente, para exploração e assumpção do risco conjunto, 

entidades estas que se encontram unidas por um contrato apropriado celebrado 

e comprometendo ambas. 

De acordo com Mol (2007, p. 9) as origens do “outsourcing”, conquanto 

que se trate de um termo de origem recente, a sua realidade é bem remota. 

Pode-se remontar aos tempos de Adam Smith, senão mesmo mais, as primeiras 

descrições do que apelidamos, hoje em dia, nos séculos XX e XXI, de 

“outsourcing”. A subcontratação era já existente no início do século XVIII. No 

último quartel do Século XX, podem se identificar três ondas de relativas ao 

“outsourcing”. Mas antes, a sua génese surja com os primeiros movimentos 

empresariais de integração vertical de fases dos processos produtivos, até aos 

finais da década de 70. 

De entre as actividades “non-core” são de mencionar, as relativas à 

logística, à gestão de infra-estruturas e às tecnologias de informação, o 
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marketing e mesmo porções do processo produtivo ou de fases de suporte do 

processo produtivo. 

 

I.1. – VANTAGENS E DESVANTAGENS DO “OUTSOURCING” 

Como principais vantagens do “outsourcing”, na senda do que é 

referido por Mol (2007, p. 23) são de mencionar as cinco seguintes: 

• O focus estratégico reside na redução de activos – pelo 

recurso ao “outsourcing”, é possível a uma empresa suportar menos custos 

com a aquisição e manutenção dos activos, directa e indirectamente, por via de 

outros custos com estes activos relacionados. É muito frequente o 

“outsourcing” possibilitar, a transferência destes para o seu fornecedor de entre 

os quais são de destacar máquinas, edifícios ou stocks. Este desiderato 

possibilita que outros recursos sejam afectos a outras actividades, 

concentrando-os em operações que permitam maior especialização, maior 

produtividade e mais lucros e criação de mais valor para o seu 

proprietário/accionista. Por outro lado, o “outsourcing”, visto nesta perspectiva, 

permite que o management, se concentre num conjunto de activos mais 

reduzido, podendo concentrar-se mais em actividades core; 

• Capacidades complementares/menores custos de 

produção – por via da deslocação de actividades para fora da empresa, é 

possível reduzir custos de produção dos produtos e libertar a empresa para 

tarefas/actividades core. Produtores externos são mais especializados 

possibilitando menores custos a suportar do que aqueles que seriam suportados 

por via da sua internalização com obtenção de economias de escala. Em todo o 

caso, há sempre uns custos que sobem e que decorrem da celebração de 

contratos de “outsourcing”; 



 

 24

• Flexibilidade Estratégica – a utilização de fontes externas à 

empresa para produzir produtos e/ou prestar serviços, permite que a empresa 

não apenas possa mudar de fornecedor como também reagir de forma mais 

flexível perante choques adversos sobre a procura final do produto produzido 

ou serviço prestado. Pode de forma mais fácil reduzir as quantidades 

produzidas de matérias-primas ou de produtos finais; 

• Evita Custos Burocráticos – a internalização de fases da 

produção de um produto ou de todas, induz a empresa incorrer em custos que 

se forem adjudicados fora da empresa não são suportados. Dentro da empresa, 

pode-se dizer que existe a falta de um mecanismo que estabeleça um preço de 

várias fases da produção de um produto coisa que já o mesmo não acontece se 

for fora da empresa. Dentro da empresa os trabalhadores poderão não estar 

suficientemente motivados para produzir de forma mais eficiente ao passo que 

fora estão. Esta falta de motivação reforça-se com a impossibilidade de 

monitorar eficazmente os comportamentos dos recursos humanos no interior de 

um empresa, em especial, na ausência de incentivos apropriados (pecuniários, 

v. g.). A produção pelo recurso ao “outsourcing” está separada entre equipas 

de produção o que permite evitar custos e “ocultá-los”; 

• Rendas Relacionais – estas são os estímulos para que uma 

empresa faça mais e melhor o que é o seu “core business”. Com efeito, se uma 

empresa adjudica externamente, certas actividades ou fases do processo 

produtivo, consegue construir relações idiossincráticas, com os fornecedores de 

forma a que fique capaz de introduzir/sugerir inovações (melhores do que se as 

actividades fossem internalizadas), aprender e reduzir custos de transacção. 

Estas rendas relacionais, possibilitam, em última análise, a obtenção de 

vantagens competitivas que ainda por cima possuem o condão de serem 

dificilmente reproduzíveis pelos concorrentes. 

Por seu lado, de entre as principais desvantagens do recurso ao 

“outsourcing”, no contexto de uma empresa, salientam-se seguintes seis: 
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• Interfaces/Economias de Gama – o parentesco das 

actividades é um dos argumentos contra o “outsourcing”. Existindo este 

parentesco, as actividades deverão ser internalizadas pois consegue-se obter 

aquilo que se denomina de economias de gama (redução de custos médios de 

produção pela produção conjunta de vários produtos). Se existirem estar, 

existirão incentivos a internalizar, a utilizar de forma mais eficiente as máquinas 

e os demais recursos utilizados, retirando o máximo/óptimo partido. Os custos 

da produção separada são maiores do que os custos da produção conjunta. 

Como sucede com o marketing e com a Investigação & Desenvolvimento. O 

acréscimo de valor advém, precisamente, das intersecções existentes no canal 

de produção possibilitando que as empresas se diferenciam das outras e criem 

vantagens competitivas; 

• “Hollowing Out” – se uma empresa recorre excessivamente ao 

“outsourcing”, então em maior ou menor grau, ela esvazia a sua base 

competitiva. É cada vez mais difícil efectuar a distinção entre o que é produzido 

internamente com a sua chancela e o que é produzido com a chancela da 

empresa subcontratada. Por outro lado, a empresa expõe-se a perda de poder 

de negociação uma vez que aumentam as capacidades dos fornecedores de 

imporem cláusulas relativamente à empresa, o que induz à aceitação de 

condições, porventura, menos favoráveis à empresa. 

• Comportamentos Oportunistas – as empresas que prestam 

serviços de “outsourcing” a outras, possuem incentivos a produzir produtos de 

menor qualidade do que é normal, a reter informações sobre os requisitos 

técnicos dos custos de produção e ocultá-los dos clientes, entre outros. Tal 

significa que, a empresa que recorre ao “outsourcing”, de forma oculta, incorre 

em custos não visíveis; 

• Custos de Transacção e de Coordenação – a capacidade de 

monitorar, pessoas, actividades e demais aspectos, no interior de uma 

empresa, é limitada. Por outro lado, também existem limitações nas 
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capacidades de as empresas monitorizarem no âmbito das empresas a quem 

subcontratam. Se for dada demasiada atenção às empresas externas, tal 

conduz a um aumento dos custos de coordenação, especialmente em situações 

de “outsourcing” em excesso; 

• Inovação e Aprendizagem Limitada – se a empresa que 

recorre ao “outsourcing” não produz internamente, então estão limitadas as 

possibilidades de aprendizagem, via “learning-by-doing” e, também, as de 

apropriação das inovações que resultem de levar a efeito as actividades 

produzidas, internamente. A empresa subcontratada, pode adquirir todas as 

“skills”, que permite apropriar-se dos benefícios e, mais tarde, esvaziar de 

conteúdo a empresa originando problemas e conflitos de interesses derivados 

desta relação de “outsourcing”. Como ambas as partes querem retirar o maior 

partido da inovação, tal poderá, em última instância, conduzir à falta de 

sintonia entre as duas partes levando o “outsourcing” a uma reduzida 

capacidade de aprendizagem de inovação. 

 

I.2. – CONSIDERAÇÕES A PROPÓSITO DO “OUTSOURCING”: 

CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE É BENÉFICO O SEU RECURSO 

Um dos óbices que a literatura sobre o “outsourcing” padece, na 

actualidade, no que concerne ao seu estado da arte, refere-se, segundo Mol 

(2007, p. 48) à “inaptidão para predizer a performance do nível em que se 

encontra a empresa, sobre a totalidade de todos os níveis passíveis de 

“outsourcing””. Neste contexto, Mol (2007, p. 48), propõe a construção de um 

conceito/indicador denominado de “outsourceability”, consistindo no grau no 

qual o recurso ao “outsourcing” é benéfico para uma dada actividade de uma 

empresa, em particular e para a empresa como um todo, em geral. 

Porém, como preâmbulo, este mesmo autor, alude ao facto de que, 

previamente, se impõe a consideração de alguns aspectos notáveis. De entre 

Deleted: monitorarem
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eles, destaca-se o de saber qual o número de actividades que deverão ser 

objecto de “outsourcing”, quais actividades, que actividades objecto de 

“outsourcing” é que se alteram ao longo do tempo, quando é que as 

actividades deverão ser objecto de “outsourcing” (qual o seu início), para que 

fornecedores as mesmas deverão ser adjudicadas, que investimentos deverá a 

empresa efectuar junto dos fornecedores adjudicados, com que frequência e 

quando se deve considerar os níveis de “outsourcing”, em que locais se deverá 

situar o “outsourcing”, como se deverá gerir internamente o “outsourcing”, 

como é que os stakeholder, reagem ao “outsourcing”, como deve medir e 

avaliar os resultados da estratégia de “outsourcing”, designadamente. Mol 

(2007, p. 50) é do entendimento de que deve deixar de olhar o “outsourcing” 

de um ponto de vista estritamente económico para passar a ver como um 

fenómeno organizacional, nas suas próprias palavras. Nesta sequência, é de 

referir, textualmente, o ponto de vista, pertinente, perfilhado por Mol (2007, p. 

52): 

“... alguns custos e benefícios do “outsourcing”, podem emergir no 

longo prazo após uma decisão inicial ser tomada. Podem encontrarem-se 

envolvidos efeitos que dizem respeito tanto ao lado da produção, como por 

exemplo, porque o fornecedor necessita de treinar os seus empregados, como 

do Lado dos custos de transacção, porque a confiança entre o outsourcer e o 

fornecedor é construída ao longo do tempo. (…) parece que uma nova 

perspectiva de abordagem do “outsourcing” e da performance das empresas é 

necessária porque a pesquisa até à actualidade, nem abarca nem todo o 

espectro relevante do espectro de questões envolvidas nem utiliza o conjunto 

de ferramentas apropriado para as questões para as quais pretende obter 

resposta.” 

Mol (2007, p. 52) insere-se estes aspectos no seio da definição e 

explicitação da importância do conceito de outsourceability de uma actividade: 

“é o grau no qual é benéfico efectuar o “outsourcing” de uma actividade”. A 

“outsourceability” de uma empresa, longe de ser um conceito absoluto é, ao 
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invés, um conceito relativo que é consequência das características das 

actividades, das características da empresa que recorre ao “outsourcing”, e das 

suas relações com as empresas outsourcers, das características do sector 

produtivo de entre os quais se salientam a posição competitiva, o ambiente 

institucional (nacional) que coloca restrições e inibições às estratégias 

empresariais e, por fim, da interacção de todas estes aspectos, entre si. Em 

suma, a “outsourceability” é uma consequência, por um lado, de experiências 

anteriores da empresa, dos traços presentes da empresa, e das intenções 

estratégicas futuras. Se, de acordo com Mol (2007, p. 53) olharmos para uma 

empresa como um feixe de actividades, então algumas serão melhor 

desempenhadas dentro da empresa (in-house), outras fora (“outsourced”) e 

ainda outras que permanece indefinido se é melhor dentro ou fora da empresa 

o ambiente para as executar no âmbito do processo produtivo. De um ponto de 

vista global, as decisões de “outsourcing” de actividades, por parte de uma 

empresa, constituem um processo balanceado (“balancing act”) em que numas 

circunstâncias será preferível executar dentro e noutras fora da empresa. 

De acordo com a definição de “outsourceability”, esta possui vários 

graus e pode ser visualizada graficamente por intermédio do estabelecimento 

de uma relação entre número de actividades que uma empresa submete a 

“outsourcing” (representado no eixo das abcissas) e o nível de performance que 

ela logra alcançar (representada no eixo das ordenadas). Um gráfico cartesiano 

une as coordenadas de um e de outro em forma de U invertido (ou forma 

curvilínea negativa). 

O processo de decisão das actividades a submeter a “outsourcing”, e 

que conduz a modificações nos níveis de “outsourcing” denomina-se de 

“outsourcing process”. No seio deste, Mol (2007, p. 73), sugere três conceitos 

“core” que do seu ponto de vista são indissociáveis do âmbito desta análise: 

desalinhamento (“misalignment”), inércia (“inertia”) e “bandwagoning”1. 

                                                 
1 Este termo, traduzido à letra, para português, é identificado com oportunismo. No entanto, ele 
associa-se ao facto de uma empresa ter uma prática pelo facto de outra(s) também a ter(em). 
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No que se refere ao desalinhamento, um conceito oriundo da teoria das 

organizações, ele refere-se ao ajustamento de elementos da estrutura de uma 

organização tal como o grau de centralização, conjunto de variáveis 

contingentes, de que a dimensão da empresa é uma delas. Quando a estrutura 

de uma organização não se adequa com as características de transacção ou, 

dito de outro modo, “quando as empresas escolhem o seu nível de 

“outsourcing” tal como aquele onde estão posicionadas no top da sua curva de 

performance e faz coincidir exactamente os níveis de “outsourcing” com os 

determinantes de “outsourcing”, de acordo com Mol (2007, p. 74). Por 

conseguinte, ocorre quando ela “outsource” além ou aquém do nível óptimo. 

Desvios eventuais, ao nível óptimo de “outsourcing”, de acordo com 

Mol (2007, p. 74), podem não ser apreendidos por qualquer representação 

gráfica do género da de U invertido. É crucial o conhecimento do nível óptimo 

de “outsourcing”, uma vez que o desalinhamento, excessivo ou 

insuficientemente, de acordo com este mesmo autor, não apenas conduz a 

perdas avultadas do ponto de vista da performance empresarial como também 

conduz as empresas à falência. Ainda de acordo com este mesmo autor, o 

montante de desalinhamento do “outsourcing” que uma empresa está em 

condições de evitar depende da natureza da concorrência do sector produtivo 

em que se encontra conjugado com a percepção que ela própria tem dele. 

Basicamente, existem três possíveis razões que podem explicar o 

desalinhamento do “outsourcing”: 

1. as empresas, em simultâneo, optimizam o seu comportamento 

nas suas múltiplas dimensões internas e não apenas na “performance”; 

                                                                                                                                               
Identifica-se com o seguir a multidão ou, visto do ponto de vista da empresa, procedendo da 
mesma forma que as outras empresas do sector. 
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2. as empresas não optimizam o seu comportamento mas em vez 

disso comprometem-se com objectivos de satisfação, aceitando o ponto 

satisfatório embora não seja o óptimo; 

3. as empresas não se orientam por objectivos. 

Se os níveis de “outsourcing” têm que ser satisfeitos ao longo de 

múltiplas dimensões da empresa, então serão necessários objectivos adicionais 

para as decisões de “outsourcing” sejam implementadas. Se os responsáveis 

pelas decisões de “outsourcing” de actividades estão mais preocupados com o 

alcance de níveis satisfatórios (satisfazem-se apenas com) e não com o alcance 

de níveis óptimos, então é de esperar que as essas decisões se apoiem mais 

em heurísticas do que em análise pormenorizadas. Por outro lado, se as 

decisões não são orientadas por objectivos, então é de esperar que elas sejam 

mais de carácter aleatório do que obedeçam a uma “rationale”. 

Relativamente à inertia, Mol (2007, p. 78) é do entendimento de que os 

processos de “outsourcing” ao nível de uma empresa individual ocorre num 

padrão caracterizado pela existência de longos períodos de relativa imobilidade 

(inertia) seguidos por curtos períodos de relativamente rápida mudança o que é 

induzida pela presença de variados tipos de pressões do tipo bandwagon. A 

inertia no “outsourcing”, deve ser vista como a falta de mudança nos níveis de 

“outsourcing” não obstante a necessidade de mudança. Por exemplo, se uma 

empresa está habituada a produzir um produto (bem final ou componente) 

internamente, mesmo que fosse melhor produzi-lha externamente, a 

continuidade deste procedimento é um forma de “inertia” revelada. Uma das 

razões para este “inertia”, por parte do “management”, reside no facto de, a 

externalização da produção materializada no “outsourcing”, (poder) constituir o 

reconhecimento (implícito) de uma falha, especialmente, em situações em que, 

pelo tempo, foi criado um afinidade por parte da empresa na produção do 

produto ou da componente. Por outro lado, no caso de se tratar da utilização 

de uma tecnologia, existem custos de mudança associados à externalização da 
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sua utilização, tanto mais que a empresa investiu custos e tempos na sua 

utilização, designadamente, custos designados por afundados, ou, na 

terminologia anglo-saxónica, “sunk costs”2. Mas também há aspectos, que 

incutem tanto estímulos ao “outsourcing” como ao “insourcing”. Um deles é a 

“lógica dominante”, no sector de actividade, de acordo com Prahalad e Bettis 

(1986) in Mol (2007, p. 79). Com efeito, se a “lógica dominante”, for a de que o 

“outsourcing” constitui “a opção de que a empresa carece para resolver 

problemas de performance”, então este é estimulado mas, se a lógica 

dominante for a de ver o “outsourcing” como algo burocrático, particularmente 

em empresas de pequena dimensão onde se tomam muitas decisões, o 

“outsourcing” não é visto como a melhor solução e, por conseguinte, não há 

estímulos à sua adopção. 

Pela evidência empírica, até à data, referida por Mol (2007, p. 80), há 

um acervo de razões que levam as empresas a recorrer ao “outsourcing”, de 

um momento para o outro, como são exemplos o recurso, por banco ingleses, a 

“call centers” sedeados na Índia e o recurso, inopinadamente, de empresas de 

aviação ao “catering”. A explicação para este facto, reside no contexto em que 

se encontram estas empresas e no qual são tomadas estas decisões e assenta 

em 3 razões: a incerteza quanto aos resultados e a existência de um “lag” 

temporal entre o momento de recorrer ao “outsourcing” e o momento em que 

se produzem os efeitos. 

No que é atinente à incerteza quanto aos resultados, esta torna difícil 

decidir não apenas sobre o que é a melhor decisão, como também, quando é 

que a mesma deve ser tomada. Se a decisão de “outsourcing” uma ou mais 

actividades, fosse o único aspecto da incerteza, seria possível efectuar uma 

análise probabilística como, por exemplo, elaborar um cenário de risco. Por 

vários motivos, é impossível conhecer, “ex-ante”, quais os impactos sobre a 

performance de uma decisão de “outsourcing”, porque, sendo uma inovação do 

                                                 
2 Aqueles que uma vez suportados, não são mais passíveis de recuperação. 



 

 32

management, é, ainda, relativamente desconhecido como prática de gestão e, 

por conseguinte, os seus resultados. 

Por seu lado, no que concerne ao “lag” temporal, há um desfasamento 

entre o momento em que uma decisão de “outsourcing” é tomada e o 

momento, a partir do qual, ela começa a produzir os seus efeitos. Por exemplo, 

a decisão pode propiciar poupança de custos no presente mas, ao mesmo 

tempo, pode inviabilizar o aproveitamento óptimo da inovação no futuro. 

Uma forma de ultrapassar a incerteza quanto aos resultados e o “lag” 

temporal, reside no recurso à heurística. Esta permite que, os gestores 

obtenham conclusões em face de uma limitada evidência sobre quais as 

repercussões de decisões tomadas, nomeadamente, as de “outsourcing”. Uma 

heurística consiste em observar as decisões tomadas por parte de concorrentes 

e tomar outras similares. Outra forma ainda seria decidir em consonância com o 

que consultores apontem como sendo o mais apropriado. Estas decisões 

consubstanciam o que Abrahamson e Rosenkopf (1993; 1997) in Mol (2007, p. 

82) denominam por “bandwagon effects”: “pressão para a adopção ou rejeição 

inovações organizacionais criadas a partir de um número elevado de adoptantes 

ou rejeitantes”. De acordo com estes autores, o “outsourcing” pode ser visto 

como uma espécie de inovação na medida em que modifica a estrutura e as 

operações das organizações que a ele recorrem. A sua adopção pode ser vista 

como um aumento dos seus níveis de recurso/utilização ao passo que a sua 

rejeição pode ser vista como a situação de inalteração dos níveis de 

“outsourcing”. Refira-se, ainda que, os designados “bandwagon effects”, na 

base da tomada de decisões de recurso ao “outsourcing”, podem ser do tipo 

“concorrencial” ou do tipo “institucional”, em que o primeiro é a mera cópia do 

comportamento de concorrentes do sector (em que uma empresa se apercebe 

da utilização e dos benefícios por parte de uma data de concorrentes 

aumentando a “performance”) e a segunda é a adopção sob a pressão de 

variados factores externos (resulta de uma série de factores institucionais que 

levam à sua adopção – como que “imposta”). 
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Por seu lado, Kakabadse e Kakabadse (2002, p. 190) referem que, 

entre outras, as motivações que conduzem ao “outsourcing”, são o de 

constituírem um mecanismo de diferenciação e de obtenção de vantagens 

competitivas por parte das empresas (para além de constituir uma forma da 

sua sobrevivência). De acordo com o Cranfield Survey in Kakabadse e 

Kakabadse (2002, p. 190), uma das razões que levam os “Chief Executive 

Officers” a recorrer ao “outsourcing”, é o da redução de custos. Estas 

possibilitam a obtenção de economias de escala o que contrasta com o que 

sucedia até ao fim da década de 90 em que a principal razão que imperava era 

o do acesso as “skills” que possibilitassem o desenvolvimento de sistemas e 

obtenção de especializações com menor custo de produção e maior eficiência. À 

medida que os mercados, em particular os tecnológicos, se tornam mais 

concorrenciais, o controlo sobre os custos passa a ser uma constante, mas 

insuficiente, para fazer face à pressão competitiva. Por outro lado, a perda de 

“links” na integração vertical do processo produtivo, a redução do tempo do 

ciclo do produto que conduziu a produtos de menor dimensão, constituiu outro 

motivo para a procura de novos canais de distribuição e de novas estratégias. A 

procura de mais eficiência, o aumento da especialização, aliado a objectivos de 

obtenção de maior valor acrescentado, fez e continua a fazer com que haja 

estímulos a desenhar os processos produtivos apenas centrados em actividades 

“core” e as “non core” a serem executadas externamente à empresa. Daí o 

recurso ao “outsourcing”, nesta sequência. 

Contudo, há autores ainda de acordo com Kakabadse e Kakabadse 

(2002, p. 190), que pensam que o que é “core” e “non core”, não é mais do 

que um debate académico. O que é relevante é a natureza dos contactos e das 

relações estabelecidas entre quem contrata e quem é contratado. O recurso ao 

“outsourcing” é visto como uma competência core, o que requer uma 

habilidade para a sua gestão. A ausência desta conduz há consequente 

ausência desta habilidade por parte da empresa. 
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O estudo de Cranfield in Kakabadse e Kakabadse (2002, p. 190), 

procede à identificação de três “clusters” de razões que conduzem à tomada de 

decisões de “outsourcing”: Primeiro a obtenção de melhores práticas, disciplinar 

os custos e controlar as “skills” do management. Segundo o estímulo para um 

serviço de qualidade e a focalização num serviço em que as competências se 

centram na organização empresarial. Em terceiro, o acesso a novas tecnologias 

e “skills”, redução de efectivos, habilitar a empresa a produzir novos produtos e 

serviços e redução de custos de capital. 

A área de análise do processo de decisão de “outsourcing”, 

“bandwagoning”, é particularmente importante no âmbito do “management”. 

Mol (2007, p. 94) citando Abrahamson (2004), coloca a questão de saber se as 

modificações do background do processo de decisão de “outsourcing”, é 

sensível, isto é, varia com as preferências reveladas pelo “management” 

(gestores)? 

De acordo com Mol citando Abrahamson (2004) “parece que cada vez 

que cada novo gestor traz uma concepção diferente na mente relativamente às 

virtualidades do “outsourcing”, conduz a modificações nas decisões de 

“outsourcing” sempre que os gestores são substituídos”. Se os gestores são 

novos de idade e recentes na direcção, possuem um “different training 

background” o que conduz a um conjunto de padrões de comportamento. Este 

“background” inclui desde a área de formação universitária até à experiência e 

sensibilidade práticas, o que inclui a aprendizagem de novas técnicas de 

organização e de gestão empresariais. Em particular, MBAs que possibilitam 

evidenciar que, por exemplo, o “outsourcing”, fornece uma solução melhor com 

“performances” superiores, também. 

Mas para além das preferências reveladas pelo “management”, ainda 

são de salientar as relações sociais e interpessoais que o mesmo é capaz de 

construir no interior da organização empresarial. Uma vez que as decisões de 

“outsourcing”, envolvem, necessariamente, efeitos positivos e negativos 
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internamente dentro da empresa, a transferência do factor trabalho de umas 

tarefas para outras (senão mesmo o despedimento) para além de uma 

modificação do “lay-out” da empresa e da tomada de decisões que impliquem 

considerar benefícios, custos e o seu “trade-off”. 

Para que seja possível compreender o processo de “outsourcing”, é 

necessário compreender “como” é que o mesmo é levado a efeito e executado 

pelas empresas/organizações em particular no que se refere à transferência das 

actividades (incluindo activos, recursos humanos e fornecedores externos) e 

que distinção de estágios é possível efectuar no mesmo processo de 

“outsourcing”. 

 

I.3. – DECISÕES DE “OUTSOURCING”: ENFOQUES, EFEITOS, 

ATITUDES E COMPORTAMENTOS 

Existem, presentemente, três enfoques sob os quais gira o debate 

sobre o que são as melhores decisões de “outsourcing”. Eles podem incidir 

sobre: a hierarquia organizacional, as diferentes áreas funcionais da empresa e 

sobre os motivos pessoais para ser defendido ou rejeitado o “outsourcing”. 

No que concerne à hierarquia organizacional, ela refere-se aos níveis de 

decisão, entre o topo e a base e aos conflitos possíveis de existir entre estes 

dois extremos. São susceptíveis de ser resolvidos de forma mais célere porque 

o nível de topo consegue fazer fluir a decisão e a sua execução, por razões 

óbvias. 

Relativamente às áreas funcionais, pode-se esquematizar os efeitos das 

decisões de “outsourcing” sobre aquelas, no Quadro 1. 
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QUADRO 1 – ÁREAS FUNCIONAIS, EFEITOS DAS DECISÕES DE OUTSOURCING E 
ATITUDES E COMPORTAMENTOS 

ÁREAS 

FUNCIONAIS 

EFEITOS DO OUTSOURCING ATITUDES/COMPORTAMENTOS 

MARKETING Tanto pode estimular como deteriorar o produto produzido como 

o serviço prestado. Os preços podem diminuir bem como as suas 

características e a fiabilidade das entregas 

Negativa ou Positiva 

AQUISIÇÕES Cria crescimento para a secção/departamento de aquisições sob 

a forma de novas relações a ser geridas e novos contratos 

criados. A gestão do outsourcing é a principal tarefa do 

departamento 

Positiva 

OPERAÇÕES Pode minar a qualidade do trabalho mas sob determinadas 

circunstâncias pode também estimulá-las. Introduz a 

necessidade gerir operações entre múltiplas organizações 

Negativa ou Positiva 

FINANCEIRA Geralmente diminui os níveis de custos. Invariavelmente implica 

uma deslocação de fixos para mais custos variáveis mais 

geríveis 

Positiva 

SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 

Pode causar a necessidade de um sistema de informação mais 

complexo na qual é mais integrada a informação de 

fornecedores diferentes. Ao mesmo tempo tal poderá incutir 

interessantes mudanças tecnológicas 

Negativa ou Positiva 

CONTABILIDADE Mina a transparência de contas porque o fornecedor presta 

informação menos pormenorizada. A predicitibilidade dos 

números diminui 

Negativa 

RECURSOS 

HUMANOS 

Potencialmente mina a coesão social da organização. Poderá, 

também, ser mais difícil criar uma cultura partilhada de empresa 

entre empregados outsourced e fornecedores 

Negativa 

LOGÍSTICA Potencialmente complica o canal de oferta porque aumenta o 

número de empresas envolvidas. Mas permite também menores 

níveis de stocks em níveis de entrega de just-in-time 

Negativa ou Positiva 

FONTE: Mol (2007, p. 98). Adaptado. 

Pela sua observação deste Quadro 1, no que se refere à área de 

marketing, os efeitos do “outsourcing” são ambivalentes na medida em que 

podem aumentar e tornar melhor o serviço prestado como piorá-lo, para além 

dos preços e das características intrínsecas. Em resultado, as atitudes e os 

comportamentos tanto pode ser positivas como negativas. 

Na área de aquisições, os seus efeitos sobre o “outsourcing” revelam-se 

globalmente positivos dado que estimulam novas relações e novos contratos, 

introduzindo dinamismo no interior da empresa/organização. Porém, cria uma 

tarefa nova que consiste em gerir o “outsourcing”. Globalmente, as atitudes e 

os comportamentos das pessoas afectadas são positivas. 
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No que diz respeito às operações, tanto pode minar como estimular a 

qualidade do trabalho ao criar a necessidade de gerir as operações entre 

múltiplas organizações pelo que as atitudes e os comportamentos são de 

efeitos positivos. 

Sobre a vertente financeira da empresa, são diminuídos os custos 

porque, genericamente, diminuem os custos fixos tornando-se variáveis e, por 

isso mesmo, mais geríreis. As atitudes e os comportamentos recebem uma 

influência positiva. 

No que concerne à área dos sistemas de informação, genericamente, o 

outsourcing requer a constituição de um sistema mais complexo com mais 

intervenientes, designadamente, mais fornecedores. Mas, simultaneamente, 

pode contribuir para a introdução de novas mudanças tecnológicas. Como é 

apenas uma possibilidade, as atitudes e os comportamentos tanto podem ser 

positivas como negativas. 

No que se refere à área de contabilidade, tem efeitos negativos sobre a 

transparência das contas porque a informação é menos pormenorizada. A 

capacidade dos números e indicadores construídos de constituir uma base de 

análise da “performance” da empresa, é menor. Assim sendo, as atitudes e os 

comportamentos são negativos. 

Os recursos humanos, sofrem como efeito da introdução do 

“outsourcing”, efeitos negativos o que se repercutirá sobre a coesão da 

empresa/organização. Por outro lado, torna difícil a criação de uma cultura 

empresarial partilhada e alargada a todos os colaboradores da empresa. 

Portanto, as atitudes e os comportamentos são negativos. 

Por fim, na área logística, os efeitos do “outsourcing”, vão no sentido 

de complicar pois aumenta o número de pontos do lay-out ou organigrama da 

organização. Com efeito, observa-se um aumento do número de empresas em 
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apreço mas, por ouro lado, possibilita diminuir o número de stocks, e os prazos 

de entrega. 

Kakabadse e Kakabadse (2002, p. 191) referem os sectores das 

tecnologias de informação (TI, Information Technologies, na terminologia 

anglo-saxónica) como sendo aqueles que mais se afeiçoam para o recurso ao 

“outsourcing”. É neste sector que se obtêm maiores vantagens competitivas 

recorrendo ao mesmo. Por outro lado, a maior parte dos fornecedores de 

serviços permitem o “outsourcing”, concentram-se na área das TI, via sistemas 

de IT e gestão de processos de negócios como sejam as de facturação, 

contabilidade, designadamente. Possibilitam a partilha de risco, em que, muitas 

das vezes, o lucro da entidade a quem é adjudicada a actividade objecto de 

“outsourced”, encontra-se indexada ao aumento do lucro da cliente. 

As formas que os contratos de “outsourcing” podem tomar são 

variadas. De acordo com Kakabadse e Kakabadse (2002, p. 192), podem ser 

contratos de curto prazo o que permitem alguma flexibilidade ou de detenção 

integral da propriedade ou ainda de fusão entre os serviços comprados e 

prestados no âmbito do contrato de “outsourcing”. Todavia, outras formas 

contratuais são também possíveis de ser objecto de “outsourcing”. De entre 

elas salientam-se acordos de parceria (quando uma entidade não possui todo o 

know-how sobre uma actividade e junta-se a outra para adicionar ainda mais), 

“joint-ventures”, “spin-offs” (novas actividades que tiveram por base 

actividades exercidas internamente), “cross equities”, “franchises” e alianças 

(acordos celebrados entre duas ou mais entidades de forma a trazer parceiros 

que possibilitam ultrapassar objectivos conflituantes).  

As entidades que se encontram em condições de prestar serviços de 

“outsourcing”, são, predominantemente as que se encontram associadas às 

áreas de TI. Porém, as actividades de fornecimento de serviços como sejam os 

relacionados com a Internet (o acesso a um canal e a sua exploração, por 

exemplo), fornecimentos de equipamentos relacionados, são outros exemplos. 
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O impacto do “outsourcing” nos recursos humanos, é de importante e 

consubstancia-se em maior flexibilidade laboral com contratos de trabalho m ais 

flexíveis que possibilitam mais tempos livres para os trabalhadores. Por outro 

lado, não existe um contrato de trabalho que crie um ambiente de insegurança 

e limitado compromisso no local de trabalho. 

Kakabadse e Kakabadse (2002, p. 196) refere que, não obstante as 

virtualidades que, ex-ante, se podem reconhecer e atribuir no “outsourcing”, ele 

não tem sido satisfatório para as partes envolvidas, em particular para a parte 

que recorre ao “outsourcing”, de acordo com Lacity et al. (1995). Com efeito, 

por vezes, é seleccionado o errado prestado de serviço e, por outro lado, os 

níveis de serviço, as garantias e demais condições contratuais são mal 

definidas. Adicionalmente, observa-se que em vários casos há uma 

ambiguidade de definição de aspectos contratuais que conduzem a resultados 

diversos do esperado (par ambas as partes). 

No entanto, de acordo com o Cranfield Survey, o “outsourcing” é 

referido como possuindo aspectos positivos constituindo uma experiência 

positiva. Sensivelmente 38% dos inquiridos revelaram que, possuíam 

sentimentos duplos quanto aos benefícios obtidos com o recurso ao 

“outsourcing”. São, sobretudo, gestores de empresas americanas que, se 

encontravam mais satisfeitos ao invés dos gestores de empresas europeias que 

se encontravam menos satisfeitos. 

Estes autores, Kakabadse e Kakabadse (2002, p. 196) concluem que, as 

empresas americanas (os seus gestores, entenda-se) revelam maior inclinação 

para elaborar estratégias de valor acrescentado e a identificar o “outsourcing” 

como não crítico neste contexto. Nas empresas europeias, ocorre o contrário. 

Nas empresas americanas as decisões de “outsourcing” são tomadas por 

management mais maduro, com mais experiência e idade. Por outro lado, 

observa-se a tendência de que, nas empresas americanas, quanto mais elas 

possuírem uma posição de mercado mais madura e maior for a experiência do 
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“management” no ataque aos desafios que o outsourcing requer, mais constitui 

este um exercício familiar ao “management”. Para as empresas americanas o 

“outsourcing” é visto mais como uma ferramenta operacional, à medida que as 

principais questões estratégicas são clarificadas e se constituem um caminho a 

seguir pelo top management”, citando Kakabadse e Kakabadse (2002, p. 197). 

Por último, no que se refere aos motivos pessoais de defesa ou rejeição 

do “outsourcing”, eles revestem-se de uma plêiade de naturezas. É o que 

sucede com os casos de tomar decisões de não adoptar o “outsourcing” porque 

o “management” pode beneficiar na medida em que se estiver encarregado de 

um grupo de trabalhadores que se encontram sobre a sua alçada, pode não 

apenas manter o seu estatuto como até pecuniariamente beneficiar. O 

“outsourcing”, pode ainda possibilitar a criação de vínculos entre a empresa e a 

entidade de adjudicação do “outsourcing”, de tal modo que crie a existência de 

benefícios não declarados e ilícitos, e até mesmo constituir uma “bode 

expiatório” para, libertar a empresa de tarefas mais ingratas ou arriscadas. Uma 

forma de quantificar estes custos é através dos custos sociais do “outsourcing”. 

No estado da arte, actual, do conhecimento científico que existe sobre 

o “outsourcing”, Mol (2007, p. 99) opina de que, explicar a “performance” de 

uma empresa por recurso ao “outsourcing”, entre outros factores, ainda não 

ganhou foros de cidade, uma vez que, o seu contributo ainda não passa do 

domínio do termo de perturbação (parte não sistemática por contrapartida da 

sistemática), numa análise econométrica. 

Uma nota final cumpre efectuar relativamente às motivações e 

identidades de todos os que são intervenientes na execução das actividades 

objecto de “outsourcing”. Quais são as consequências sobre os níveis de 

motivação e de identidade de todos aqueles que viram as suas tarefas e 

atribuições transferidas para uma entidade externa? Trata-se de uma questão 

que tem sido objecto de alguma discussão e de alguma controvérsia, também, 

no plano do debate sobre o “outsourcing”. Mol (2007, p. 101) refere que, neste 
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domínio existem duas áreas que, em particular, têm sido objecto de maior 

atenção: a da tendência de utilizar trabalho técnico proveniente do exterior das 

organizações e a da tendência de externalizar (offshoring, na terminologia 

original anglo-saxónica) as actividades via “outsourcing” quer geográfica quer 

organizacionalmente (para além do perímetro habitual). 

No âmbito da tendência de utilização do trabalho técnico externo, os 

indivíduos para trabalharem como independentes em empresas prestando 

serviços de diversos, assumindo-se como “experts” nas matérias, 

frequentemente, ficam insatisfeitos com as empresas para as quais trabalham. 

Situações de “downsizing”, modificações nas condições de trabalho, procura de 

melhores remunerações, constituem os motivos para o trabalho independente 

para as empresas, muito embora também estejam expostos a maior incerteza. 

Como as orientações porque se pautam assenta mais na racionalidade técnica e 

menos na racionalidade organizacional ou política. A identidade e a motivação 

dos trabalhadores independentes, assenta na “expertise” e no reconhecimento 

da sua valia. 

No que concerne à tendência de externalizar as actividades, os 

trabalhadores dependentes que prestam serviços nas unidades externas fora do 

domicílio do país de origem, vão criando uma dupla filiação assimilando a 

cultura dos países exteriores ao país de origem, tornando-os desenraizados, 

com sentimentos de superioridade em relação a outros trabalhadores (porque 

trabalham para um cliente prestigiado) e são tratados por e como um cliente 

prestigiado. Assim, a gestão destas identidades e motivações dos trabalhadores 

dependentes reveste-se como um desafio para as empresas que prestam 

serviços de “outsourcing”, para além do de saber se os padrões de segurança 

podem ser mantidos com o recurso a actividades de “outsourcing”. 
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CAPÍTULO II – CHINA 

A República Popular da China, vulgo China, é um dos países que, desde 

o dealbar do século XXI, e até mesmo antes, se tem afirmado como uma das 

economias mais pujantes não apenas do ponto de vista do crescimento 

económico mas também como pólo de atracção de empresas estrangeiras, de 

investimento directo estrangeiro, e de transformação do acervo de produtos 

produzidos (e em boa parte, exportados) alterando radicalmente a fileira de 

especialização dos sectores da economia. Em boa parte trata-se de uma 

sequência da passagem de uma economia do tipo de direcção central no 

âmbito de um regime de partido único, para uma economia em que tendem 

cada vez mais a emergir actividades de cunho privado (muito embora o regime 

político ainda continue a ser de partido único). Em acréscimo, a China possui 

um dos maiores mercados mundiais senão mesmo o maior: uma população 

que, apesar de possuir um rendimento “per capita” baixo, ascende a, 

sensivelmente, 13003 milhões de habitantes! 

Porventura, é este o principal factor que coloca a China no mapa e atrai 

a apetência por actividades e empresas com custos de produção mais baixos 

em simultâneo com a possibilidade de aproveitamento de um mercado alargado 

com uma população desta ordem de grandeza. 

 

II.1. - BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ECONOMIA: 

ENQUADRAMENTO E EVOLUÇÃO RECENTE 

Não é possível caracterizar uma economia, sem conhecer a estrutura da 

população que, pelo menos em grande parte, a economia vai captar em termos 

de força de trabalho. Em particular, tratando-se de um dos países mais 

populosos do Mundo, senão mesmo o mais populoso, é importante conhecer a 

                                                 
3 De acordo com <http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Republic_of_China>, 1321 milhões 
de habitantes, retirado em 21 de Janeiro de 2008. 
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sua distribuição entre as áreas ditas urbanas e as ditas rurais, qual a sua 

estrutura etária, a predominância por género e qual a percentagem dela que se 

encontra não activa e activa, como se distribui pelos sectores de actividade e, 

também, como é que se distribui pelo território de acordo com a divisão 

administrativa em vigor, na actualidade. 

É, ainda, importante salientar uma vertente que possibilite caracterizar 

a economia chinesa, de uma forma cronológica considerando um período 

relevante cuja nossa opção incidiu sobre os anos de 2002 a 2007. Esta efectua-

se através de indicadores sobre o PIB, a preços de mercado, a preços correntes 

de cada ano respectivo (desagregado de acordo com a sua origem sectorial, em 

valor absoluto e em percentagem de variação anual) tanto na óptica do produto 

como da despesa, sobre a sua taxa de crescimento real, sobre o PIB “per 

capita”, sobre o rendimento bruto nacional, formação bruta de capital fixo, 

poupança bruta da nação, poupança externa, taxa de inflação e saldo 

orçamental. 

Uma ênfase é também dada às relações comerciais que a economia 

chinesa, no período de 2002 a 2007, mantém do interior para o exterior e do 

exterior para o interior com o resto do Mundo. São de salientar, os saldos das 

balanças, corrente e comercial, as exportações e importações de bens e 

serviços, em grandeza absoluta e em percentagem de variação anual. Estas 

descrevem-se desagregadas por categorias de bens, tanto do lado das 

importações como das exportações bem como os destinos e origens agregados, 

ordenado por ordem de importância da grandeza absoluta. Uma menção ainda 

para a evolução da taxa de câmbio USD/YUAN, segundo o certo para o USD (de 

fim de período e em média anual). 

Esta caracterização fotográfica em seis a sete anos, foi objecto de 

aturado esforço de recolha de informação, actualizada e, sobretudo, 

aprofundada o que condicionou o alcance da análise possível de efectuar. 
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QUADRO 2 – INDICADORES: POPULAÇÃO, EMPREGO, TAXA DE DESEMPREGO E 
FORÇA LABORAL 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
P 

POPULAÇÃO TOTAL (EM MILHÕES) (a) 
VARIAÇÃO ANUAL, EM % (a) 

1284,5
0,6 

1292,5
0,6 

1299,9
0,6 

1307,6
0,6 

1314,5
0,5 

- 

POPULAÇÃO URBANA (EM % DA POPULAÇÃO 
TOTAL) (a) 

39,1 40,5 41,8 43 43,9 - 

EMPREGO TOTAL (EM MILHÕES) (a) 
AGRICULTURA (EM MILHÕES) (a) 
INDÚSTRIA TRANSFORMADORA (EM 

MILHÕES) (a) 
OUTROS (EM MILHÕES) (a) 

737,4 
368,7 
83,07 

285,63

744,32
365,46
89,57 

289,29

752 
352,69

… 
… 

758,25
339,70

… 
… 

764 
325,61

… 
… 

- 

TAXA DE DESEMPREGO (EM %) (a) 4 4,3 4,2 4,2 4,1 - 
FORÇA LABORAL (EM MILHÕES) (a) 

VARIAÇÃO ANUAL, EM % (a) 
753,6 

1,2 
760,75

0,9 
768,23

1,0 
778,77

1,4 
782,44

0,5 
- 

FONTE: (a) = KEY INDICATORS 2007, VOLUME 38, ASIAN DEVELOPMENT BANK, PÁGINAS 202 A 207; 

De acordo com aquilo que se constata da observação e análise do 

Quadro 2, o crescimento da população total chinesa, de 2002 a 2006, deu-se a 

uma taxa de, sensivelmente, 0,6% ao ano, não obstante, no ano de 2005 ter 

sido de 0,5%. Nem por isso deixou de crescer, em valor absoluto mais do que 

nos anos antecedentes: cerca de 14 milhões de habitantes contra um média de 

7 milhões em cada um dos anos anteriores (ou seja, o dobro). Por outro lado, 

verifica-se que, em percentagem da população total, há um crescimento sem 

quebra do influxo de população que se desloca para os grandes centros 

urbanos. Com efeito, especialmente de 2002 para 2003 mas, também, de 2003 

para 2004, o peso no total da população que vive nos grandes centros urbanos, 

cresce 1,4 e 1,3 pontos percentuais, respectivamente. 

Verifica-se também, pela observação do mesmo Quadro 2 que, existe 

uma evolução invariavelmente crescente, da população que exerce uma 

actividade remunerada: desde 2002 que aumentou muito embora a ritmos 

(expressos em percentagem) diferentes de ano para ano. De 2002 para 2003, 

aumentou 1,2%, no ano seguinte 0,9% e, em 2004, 1%. Em 2005 sofre novo 

impacto crescendo 1,4% para em 2006, subir apenas 0,5%. Muito embora o 

crescimento se dê a taxas de crescimento irregulares, elas são sempre positivas 

fazendo com que a força laboral, de 2002 para 2005, em termos absolutos, 

tenha aumentado cerca de 28 milhões. 
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No que se refere à taxa de desemprego, ela permanece em níveis 

constantes, não exibindo oscilações relevantes. No ano de 2002, era de 4% 

subiu para 4,3% em 2003, em 2004, desceu para 4,2% mantendo-se em 2005 

e, em 2006 desce para 4,1%. 

Do ponto de vista do emprego, verifica-se que ele é sempre crescente, 

em valor absoluto, absorvendo cerca de 28 milhões de pessoas (tanto quanto o 

crescimento da população total) ___ o que é consentâneo com o crescimento da 

população total no mesmo montante absoluto. A economia revela, assim, uma 

capacidade de absorção de emprego coincidente com o crescimento da 

população total (em valor absoluto). Porém, se analisarmos do emprego total 

de acordo com a os sectores absorsores do mesmo, verifica-se que a 

agricultura vem, no período de 2002 a 2006, invariavelmente, a descer na 

magnitude absoluta do emprego absorvido: desce de cerca de 368 milhões no 

ano de 2002 para, sensivelmente, 325, em 2006. Por seu lado, na indústria, 

apesar de se disporem de dados para, apenas os dois primeiros anos, a 

tendência é crescente no que diz respeito ao emprego absorvido o mesmo 

ocorrendo numa rubrica residual designada por “Outros”. Em todo o caso, 

verifica-se que, em termos absolutos, quer globalmente nos dois sectores 

(absorção de 10 milhões) quer individualmente, com, 6,5 e 3,6 milhões, o 

emprego absorvido nos mesmos foi superior ao emprego libertado pelo sector 

da agricultura, nos anos de 2002 e de 2003. Se relacionarmos, a força laboral, 

o emprego total e a população total, para os anos de 2002 e 2003, verificamos 

que para um aumento da população de 8 milhões, a força laboral aumenta 7,15 

milhões e o emprego total apenas 6,92 milhões. Há aqui uma discrepância de 

0,23 milhões de pessoas que, provavelmente, irão derivar de omissões 

estatísticas ou de actividades que estão a funcionar no âmbito da “economia 

paralela”. Se a população total aumenta, de 2002 para 2003, em 8 milhões, e 

se a variação do desemprego de 0,3% corresponde a 3,8 milhões de pessoas, 

aproximadamente, então o emprego total deveria aumentar em 4,2 milhões, 

sensivelmente. Como tal não ocorreu (o emprego total aumentou 6,92 milhões) 

e a força laboral 7,15 milhões, tal é sintoma de que a economia como um todo 
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exibe uma dinâmica de absorção dos vários escalões etários que chegam ao 

mercado de trabalho (não se confinando apenas a uma absorção de residentes 

nativos na China). 

 

QUADRO 3 – DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO CHINESA PELO TERRITÓRIO DO 
PONTO DE VISTA ADMINISTRATIVO 

NOME DAS 
PROVÍNCIAS, REGIÕES AUTONÓMICAS, MUNICÍPIOS 

ADMINISTRADOS CENTRALMENTE, REGIÕES 
ADMINISTRATIVAS ESPECIAIS 

SEDE DO 
GOVERNO 

ÁREA (10 
000 KM2) 

POPULAÇÃO 
NO FIM DE 
2006 (100 

000 
PESSOAS) 

MUNICÍPIO DE BEIJING BEIJING 1,68 
(SEGUNDO) 

1,581 
(SEGUNDO) 

MUNICÍPIO DE TIANJIN TIANJIN 1,13 
(TERCEIRO) 

1,075 

PROVÍNCIA DE HEBEI SHIJIAZHUANG 19 6,898 
PROVÍNCIA DE SHANXI TAIYUAN 15,6 3,375 
REGIÃO AUTONÓMICA DE INNER MONGOLIA HOHHOT 119,75 2,397 
PROVÍNCIA DE LIAONING SHENYANG 14,57 4,271 
PROVÍNCIA JILIN CHANGCHUN 18,7 2,723 
PROVÍNCIA DE HEILONGJIANG HARBIN 46,9 (2.º) 3,823 
MUNICÍPIO DE SHANGHAI SHANGHAI 0,62 1,815 

(TERCEIRO) 
PROVÍNCIA DE JIANGSU NANJING 10,26 7,55 
PROVÍNCIA DE ZHEJIANG HANGZHOU 10,18 4,98 
PROVÍNCIA DE ANHUI HEFEI 13,902 6,11 
PROVÍNCIA DE FUJIAN FUZHOU 12 3,558 
PROVÍNCIA DE JIANGXI NANCHANG 16,66 4,339 
PROVÍNCIA DE SHANDONG JI´NAN 15,3 9,309 (2.º) 
PROVÍNCIA DE HENAN ZHENGZHOU 16,7 9,392 (1.º) 
PROVÍNCIA DE HUBEI WUHAN 18,74 5,693 
PROVÍNCIA DE HUNAN CHANGSHA 21 6,342 
PROVÍNCIA DE GUANGDONG GUANGZHOU 18,6 9,304 (3.º) 
REGIÃO AUTONÓMICA DE GUANGXI ZHUANG NANNING 23,77 4,719 
PROVÍNCIA DE HAINAN HAIKOU 3,4 8,36 
MUNICÍPIO DE CHONGQING0 CHONGGING 8,2 

(PRIMEIRO)
2,808 

(PRIMEIRO) 
PROVÍNCIA DE SICHUAN CHENGDU 48,8 (1.º) 8,169 (4.º) 
PROVÍNCIA DE GUIZHOU GUIYANG 17 3,757 
PROVÍNCIA YUNNAN KUNMING 39,4 (3.º) 4,483 
REGIÃO AUTONÓMICA DO TIBET LHASA 127,49 2,81 
PROVÍNCIA DE SHAANXI XI´NA 20,5 3,735 
PROVÍNCIA DE GANSU LANZHOU 45 2,606 
PROVÍNCIA DE QINGHAI XINING 72 548 
REGIÃO AUTONÓMICA DE NINGXIA HUI YINCHUAN 6,28 0,604 
REGIÃO AUTONÓMICA DE XINJIANG UYGUR URUMQI 165,58 2,05 
REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG HONG KONG 0,1104 0,686 (A 

MEIO DE 
2006) 

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU MACAU 0,0028 0,5 (A MEIO 
DE 2006) 

PROVÍNCIA DE TAIWAN  3,6 2,288 (A 
MEIO DE 

2006) 
FONTE: (d) = DUNCAN E MINGJIE (2007), PÁGINAS 40 E 41; 
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Sobretudo pertinente num país como a China, impõe-se efectuar uma 

análise sobre como se distribui, no espaço, a sua população total. É, 

particularmente, importante, conhecer se existem pólos de concentração em 

zonas do território de tal forma que possam constituir, motivos de atracção de 

actividades e, por conseguinte, de criação de emprego, de investimento e de 

actividades adjacentes às principais, como sejam, as de lazer, condicionando o 

desenvolvimento das cidades e da sua morfologia em termos de habitação e 

qualidade desta (associado ao sector da construção). 

Por aquilo que se pode observar no Quadro 3, o território da China, 

encontra-se dividido, de um ponto de vista administrativo, em vinte e três 

províncias, cinco regiões autonómicas (“Inner Mongólia”, “Guangdong”, “Tibet”, 

“Ningxia Hui” e “Xinjiang Uygur”), quatro municípios administrados de forma 

central (“Beijing”, “Tianjin”, “Shanghai” e “Chongqing”) e duas regiões 

administrativas especiais (“Hong Kong” e “Macau”). 

Relativamente às províncias, em grandeza absoluta, constata-se, pelo 

Quadro 3, que as três em destaque são as de “Henan” (em primeiro lugar) com 

cerca de 93,92 milhões de habitantes, “Shandong” (em segundo lugar) com 

93,09 milhões de habitantes, “Guangdong” (em terceiro lugar) com 93,04 

milhões de habitantes. É ainda de salientar a província de “Sichuan” com 81,69 

milhões de habitantes. Do ponto de vista da área abrangente, verifica-se a não 

existência de qualquer coincidência, entre por um lado, a ordem de grandeza 

da população residente e a área ocupada. No que diz respeito a esta, surge em 

primeiro lugar, a província de “Sichuan” com 488000 Km2, em segundo, 

“Heilongjiang”, com 469000 km2 e, em terceiro, “Yunnan”, com 394000 km2.  

No que se refere aos municípios, em primeiro lugar, destaca-se o de 

“Chongqing”, com 28,08 milhões de habitantes, em segundo o de “Beijing” com 

15,81 milhões e, em terceiro lugar, o de “Shanghai” com 18,15 milhões. Do 

ponto de vista da área ocupada, é de registar alguma coincidência entre a 

ordem de grandeza da população e a área ocupada. Os dois primeiros lugares, 
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“Chongqing” e “Beijing”, coincidem com a maior área, de 82000 km2 e 16800 

km2, respectivamente, mas o terceiro município com mais área é o de “Tianjin”, 

com 11300 km2. 

No que concerne às regiões autonómicas, surge em primeiro lugar, 

“Guangxi Zhuang”, com 47,19 milhões de habitantes, em segundo, o “Tibete” 

com 28,1 milhões encontrando-se, em terceiro lugar, com 28,08 milhões de 

habitantes, “Inner Mongólia”. Do ponto de vista da área associada, sucede que, 

em primeiro lugar, surge a região do “Tibete”, com 1274900 km2, depois “Inner 

Mongólia” com 1197500 km2 e “Guangxi Zhuang”, com 237700 km2. 

Nas regiões administrativas especiais, de “Hong Kong” e de “Macau”, 

sensivelmente, da mesma magnitude na população, 6,86 milhões contra 5, 

nota-se que, do ponto de vista da área, o território é muito superior em “Hong 

Kong”: 1104 km2 por contrapartida de apenas 28 km2 em “Macau”. 

 

QUADRO 4 – DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO CHINESA, POR REGIÕES, GÉNERO E 
ESCALÕES ETÁRIOS – FIM DO ANO DE 2006 

REGIÕES GÉNERO ESCALÕES ETÁRIOS  
ÁREAS 

RURAIS 
ÁREAS 

URBANAS 
MASCULINO FEMININO ATÉ AOS 

14 ANOS 
DOS 15 AOS 

64 ANOS 
MAIS DE 
65 ANOS 

POPULAÇÃO 56,1% 43,9% 51,5% 48,5% 19,8% 72,3% 7,9% 
FONTE: (d) = DUNCAN E MINGJIE (2007), PÁGINA 52; 

Da totalidade da população, constata-se, pela análise do Quadro 4 que, 

sensivelmente, 56%, está sedeada em zonas rurais e 44% em urbanas. Assim, 

a partir de uma população total de 1300 milhões de habitantes, 728 milhões de 

habitantes estão em zonas urbanas e 572 em zonas rurais. É consentâneo com 

a informação do Quadro 2 em que se observava um predomínio acentuado do 

sector agrícola pelo volume de emprego absorvido. Quanto à sua distribuição, 

do ponto de vista do género, o masculino prevalece em 51% contra 49%, 

aproximadamente. Esta magnitude faz corresponder, em termos absolutos, a 

qualquer coisa como, 663 milhões do género masculino contra 637 do feminino. 

Do ponto de vista da distribuição, por idades, ela é velha no topo e nova na 

base. Com efeito, o peso do escalão até aos 14 anos, possui um peso, na 

Deleted: 4

Deleted: 4



 

 50

população total de cerca de 20% ao passo que o escalão de mais de 65 anos 

tem um peso de apenas 8%, aproximadamente. O grosso encontra-se entre os 

15 e os 64 anos (peso de 73%, aproximado). Ao contrário do que costuma ser 

usual, a pirâmide etária apresenta uma estrutura, consentânea com um 

fornecimento de população activa para o mercado de trabalho de forma a gerar 

rendimento para descontar para as reformas da população não activa. 

Uma abordagem, não desenvolvida, mas não ligeira, da população no 

que se refere aos indicadores de escolaridade, impõe-se para aquilatar dos 

requisitos que, “grosso modo”, a população possui o que influenciará a 

capacidade de produção de riqueza do país, nos anos presentes e vindouros e, 

por conseguinte, em variáveis macroeconómicas como sejam o crescimento da 

produção (e a sua taxa de crescimento real), o consumo, o investimento, as 

relações com o exterior, para apenas abordar algumas. Uma ideia geral pode 

ser retirada a partir da observação do Quadro 5, completada com o conteúdo 

do Quadro 6. 

 

QUADRO 5 - CHINA: INDICADORES DE ALFABETIZAÇÃO NOS ADULTOS E JOVENS 
TAXA DE 

ALFABETIZAÇÃO 
ENTRE OS ADULTOS 
(EM %) (% COM 15 

ANOS OU MAIS) 

TAXA DE ALFABETIZAÇÃO 
ENTRE OS ADULTOS (EM 
%) (% COM 15 ANOS OU 

MAIS) - 1995-2005 

TAXA DE 
ALFABETIZAÇÃO 

ENTRE OS JOVENS 
(EM %) (% ENTRE 

15 E 24 ANOS) 

TAXA DE ALFABETIZAÇÃO 
ENTRE OS JOVENS (EM %) - 

1995-2005 

1985-
1994 

1995-
2005 

MULHERES HOMENS 1985-
1994 

1995-
2005 

TAXA 
FEMININA 
(% ENTRE 

15 E 24 
ANOS) 

RÁCIO DE 
TAXA 

FEMININA 
PARA A TAXA 
MASCULINA 

77,8 90,9 86,5 95,1 94,3 98,9 98,5 0,99 
FONTE: (e) = RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 2007/2008 (PÁGINAS 272, 329 E 337); 

No intervalo de 20 anos, a alfabetização entre os adultos, com 15 anos 

ou mais, em percentagem da população total, passou de 77,8% para 90,9% 

(subida de 13,1 pontos percentuais). Do complementar deste indicador, pode-

se retirar a taxa de analfabetização (por vezes, também conhecida como (taxa 

de) iliteracia): desceu de 22,2% para 9,1%, num espaço de 20 anos! 

Decompondo por género, observa-se que, a taxa de alfabetização entre 

os adultos, do ponto de vista estático, isto é, apenas reportado ao período de 
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1995-2005, ela é superior no género masculino em relação ao género feminino 

em 8,6 pontos percentuais, como percentagem da população que possui 15 

anos ou mais de idade. 

Na faixa etária dos jovens, ou seja, entre os 15 e os 24 anos, a taxa de 

alfabetização entre estes, passou de 94,3 % em 1985-1994 para 98,9% em 

1995-2005. Uma subida de 4,6 pontos percentuais e, sempre com uma 

grandeza em percentagem superior à sua congénere taxa de alfabetização 

entre os adultos. Pode-se depreender que, a alfabetização se deu, com maior 

ênfase, na base da pirâmide particularmente na população com a idade de 

efectuar a trajectória dita “normal” da escolaridade. A cifra de 94,3% para 

98,9% tem, como complementar, a taxa de analfabetização entre os jovens de 

5,7% para 1,1%. Em termos absolutos, de forma grosseira, a partir de uma 

base de população de 1300 milhões de habitantes, representa uma diminuição 

de 74,1 milhões para 14,3 milhões de habitantes (menos 59,8 milhões de 

analfabetos). Esta taxa de alfabetização conhece uma maior incidência, para a 

população da faixa etária dos 15 aos 24 anos, no género masculino do que no 

feminino, diferindo em, sensivelmente, 1 ponto percentual. Com efeito, a taxa 

feminina, para o período de 1995-2005, é de 98,5% e, como o rácio entre a 

taxa feminina e a taxa masculina é de 0,99, significa que, implicitamente a taxa 

masculina é de 99,49%. Esta diferença num ponto percentual, assume a 

grandeza absoluta de 12,87 milhões de habitantes. É, ainda, de salientar que, 

numa população de 1300 milhões de habitantes, 12,87 milhões de pessoas 

embora tenham um peso baixo em percentagem, poderá não ser irrelevante em 

termos globais, se corresponder a uma distribuição concentrada da população 

no espaço. Possui reflexos ambivalentes nas zonas circundantes no que se 

refere à potencialidade produtiva e de captação de actividades económicas, 

bem como de desenvolvimento harmonioso entre regiões decorrente da 

captação de investimento e de criação de postos de trabalho. 

Esta abordagem carece de ser relacionada com outros indicadores de 

que esmiúcem o “conteúdo” desta evolução da alfabetização. 
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QUADRO 6 – CHINA: INDICADORES DE ESCOLARIZAÇÃO - PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA 
E SUPERIOR 

ESCOLARIZAÇÃO 
PRIMÁRIA LIQUIDA - 

2005 

ESCOLARIZAÇÃO 
PRIMÁRIA BRUTA - 

20054 

ESCOLARIZAÇÃO 
SECUNDÁRIA BRUTA - 

20055 

ESCOLARIZAÇÃO 
SUPERIOR BRUTA - 

20056 

ESTUDANTES 
DO ENSINO 

SUPERIOR EM 
CIÊNCIAS, 

ENGENHARIA, 
INDÚSTRIA E 
CONSTRUÇÃO 

TAXA 
FEMININA 

(%) 

RÁCIO DE 
TAXA 

FEMININA 
PARA A 
TAXA 

MASCULINA 

TAXA 
FEMININA 

(%) 

RÁCIO DE 
TAXA 

FEMININA 
PARA A 
TAXA 

MASCULINA 

TAXA 
FEMININA 

(%) 

RÁCIO DE 
TAXA 

FEMININA 
PARA A 
TAXA 

MASCULINA

TAXA 
FEMININA 

(%) 

RÁCIO DE 
TAXA 

FEMININA 
PARA A 
TAXA 

MASCULINA 

(% 
ESTUDANTES 
DO ENSINO 

SUPERIOR) - 
1999-2005 

… … 112 0,99 74 1,00 20 0,95 … 
FONTE: (e) = RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 2007/2008 (PÁGINAS 272 E 337); 

É pela análise do Quadro 6 que se observa uma fotografia, reportada 

ao ano de 2005, da escolarização bruta, desde o ensino primário até ao 

superior passando pelo secundário. Há um pormenor importante que, desde 

logo se extrai, pela análise do Quadro 6: a taxa feminina de escolaridade 

primária bruta é superior a 100%. O que significa que, na escolaridade 

primária, há pessoas que se encontram a alfabetizar-se e que não se 

encontram na faixa etária correspondente (isto é “alunos (mulheres) fora das 

idades que o grupo teoricamente deveria englobar”). Na escolaridade 

secundária, repara-se que, reportada ao ano de 2005, a taxa feminina baixa 

para 74% (a par do rácio desta sobre a masculina ser de 1 ___ correspondendo 

a uma taxa de 74%, também), o que denota que na escolarização secundária, 

já não existem “alunos (mulheres) fora das idades que o grupo teoricamente 

deveria englobar”). Este traço é corroborado no nível de escolaridade de ensino 

superior onde a taxa feminina passa para 20% e o rácio desta com a taxa 

masculina desce para 0,95 (o que implicitamente significa que esta é de 21%, 

sensivelmente). 

                                                 
4 De acordo com o Relatório do Desenvolvimento Humano 2007/2008, página 339, o rácio de 
escolarização bruta é o número total de alunos ou estudantes matriculados no nível de 
educação de ensino primário, qualquer que seja a idade, a dividir pela população que teórica e 
supostamente se encontra no ensino primário. Se tomar um valor superior a 100, significa que 
possui alunos fora das idades que o grupo teoricamente engloba. 
5 O mesmo que a nota de rodapé 4, “mutatis mutantis”. 
6 O mesmo que nota de rodapé 5. 
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Neste contexto reveste-se de toda a importância conhecer o perfil da 

economia chinesa, com indicadores mais de índole económica, propriamente 

dita. É o que se encontra patente no Quadro 7. 

QUADRO 7 – INDICADORES DIVERSOS DA ECONOMIA CHINESA: PRODUTO, 
PROCURA E SUA ESTRUTURA, POUPANÇA, TAXA DE INFLAÇÃO E SALDO 
ORÇAMENTAL 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
P 

PIBPM POR ORIGEM SECTORIAL (A 
PREÇOS CORRENTES, EM MIL MILHÕES 
DE YUAN) (a) 

AGRICULTURA 
MINAS + INDÚSTRIA 

TRANSFORMADORA + ELECTRICIDADE, 
GÁS E ÁGUA 

CONSTRUÇÃO 
COMÉRCIO 
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 
FINANCEIRO + ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA + OUTROS 

12033,3 
 
 

1623,9 
4743,1 

 
 

646,5 
1195,1 
939,3 

2885,3 

13582,3 
 
 

1706,8 
5494,6 

 
 

749,1 
1348 

1009,8 
3274 

15987,8 
 
 

2095,6 
6521 

 
 

869,4 
1525 

1214,8 
3762,1 

18386,8 
 
 

2307 
7723,1 

 
 

1013,4 
1353,5 
1052,6 
4937,2 

20940,7 
 
 

2470 
9035,1 

 
 

1165,3 
1491,6 
1203,2 
5575,5 

- 

TAXA DE CRESCIMENTO REAL DO PIBPM 
(EM %) 

- +10 (c) +10,1 
(c) 

+10,4 
(b) 

+11,3 
(b) 

+11,4 
(b) 

RENDIMENTO BRUTO NACIONAL A 
PREÇOS DE MERCADO (a) 

11909,6 13517,4 15958,7 18473,9 21036,4 - 

ESTRUTURA DO PRODUTO (EM % DO 
PIBPM) (a) 

AGRICULTURA 
INDÚSTRIA 
SERVIÇOS 

 
 

13,5 
44,8 
41,7 

 
 

12,6 
46 

41,5 

 
 

13,1 
46,2 
40,7 

 
 

12,5 
47,5 
39,9 

 
 

11,8 
48,7 
39,5 

- 

PRODUTO - ÓPTICA DA DESPESA - (EM 
MIL MILHÕES DE YUAN) (a) 

CONSUMO PRIVADO 
CONSUMO PÚBLICO 
FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO 
AUMENTO DE EXISTÊNCIAS 
EXPORTAÇÕES LÍQUIDAS DE BENS E 

SERVIÇOS 

 
 

5257,1 
1912 

4363,2 
193,3 
309,4 

 
 

5683,4 
2061,5 
5349,1 
247,2 
298,6 

 
 

6383,4 
2319,9 
6511,8 
405,1 
407,9 

 
 

7090,4 
2601,2 
7746,4 
209,5 

1022,3 

 
 

8015,7 
3016,2 
9028,2 
381,7 

1607,6 

- 

ESTRUTURA DA PROCURA (EM % DO 
PIBPM) (a) 

CONSUMO PRIVADO 
CONSUMO PÚBLICO 
FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO 
EXPORTAÇÕES LÍQUIDAS DE BENS E 

SERVIÇOS 

 
43,7 
15,9 
37,9 
2,6 

 
41,8 
15,2 
41,2 
2,2 

 
39,9 
14,5 
43,3 
2,6 

 
38,6 
14,1 
43,3 
5,6 

 
38,3 
14,4 
44,9 
7,7 

- 

FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL 
INTERNA (PREÇOS CORRENTES) (a) 

4556,5 5596,3 6916,8 7956 9409,9 - 

POUPANÇA BRUTA DA NAÇÃO (PREÇOS 
CORRENTES) (a) 

DA QUAL POUPANÇA BRUTA INTERNA 
(PREÇOS CORRENTES) (a) 

+4740,5
+4864,1

+5772,5
+5837,3

+7255,4
+7284,5

+8782,1
+8695 

+10004 
+9908,4

- 

POUPANÇA EXTERNA (PREÇOS 
CORRENTES) (a) 

-184, -176,2 -338,5 -826,1 -594,2 - 

PIBPM PER CAPITA (EM YUAN) (a) 9368 10510 12299 14062 15931 - 
PIBPM PER CAPITA (EM USD À 
PARIDADE DOS PODERES DE COMPRA-
PPC) (e) 

   6757   

TAXA DE INFLAÇÃO (EM %) - +2,6 (c) +6,9 (c) +4,1 (b) +3,1 (b) +4,4 
(b) 

SALDO ORÇAMENTAL (EM % DO PIBPM) - -1,9 (c) -0,9 (c) +0,2 (b) +1 (b) +2 
(b) 

FONTE: (a) = KEY INDICATORS 2007, VOLUME 38, ASIAN DEVELOPMENT BANK, PÁGINAS 202 A 207; 
(b) = OECD ECONOMIC OUTLOOK, PRELIMINARY EDITION, N.º 82, DEZEMBRO DE 2007 (PÁGINAS 199 E 
201); 
(c) = OECD ECONOMIC OUTLOOK, VOLUME 2006/1, N.º 79, JUNHO DE 2006 (PÁGINAS 134 E 135); 
(e) = RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 2007/2008 (PÁGINA 232); 
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P = PREVISÃO 

De acordo com este Quadro 7, pode-se observar em primeiro lugar, 

uma decomposição do PIBPM, a preços correntes de cada ano considerado, em 

mil milhões de yuans, de acordo com o sector de actividade de onde é 

proveniente. Com efeito, verifica-se que, a produção proveniente da 

Agricultura, expressa em yuans, desde o ano de 2002 a 2006, cresceu sempre 

sem excepção. Neste período cresceu 846,1 mil milhões de yuans o que perfaz, 

sensivelmente, um acréscimo absoluto anual de 170 mil milhões. Traduz um 

crescimento, no período, de cerca de 52% a uma média anual de, 

aproximadamente, 10%. Por seu lado, o produto oriundo das Minas, Indústria 

Transformadora, Electricidade, Gás e Água, em conjunto, também conheceram 

um acréscimo absoluto de 4292 mil milhões de yuans, o que se traduz num 

acréscimo relativo, em percentagem, de cerca de 90% significando um 

acréscimo anual de cerca de 18%. O sector da Construção viu o produto 

produzido no período, medido em yuans, aumentar de 646,5 para 1165,3, 

significando um acréscimo de 518 mil yuans. Em termos relativos, expresso em 

percentagem, perfaz um acréscimo de 80% a uma média de 16%, anual. O 

sector do Comércio, conhece um crescimento mais ténue: passa de 1195,1 mil 

yuans em 2002 para 1491,6 mil yuans em 2006, o que significa um acréscimo 

de 296 mil milhões de yuans no período. Em percentagem, aumentou cerca de 

24%, o que significa uma média anual de, aproximadamente, 5%. Por outro 

lado, o sector dos Transportes e Comunicações, conheceu um aumento de 264 

mil milhões de yuans, passando de 939 mil milhões de yuans, em 2002, para 

1203 em 2006. Trata-se de um aumento de 264 mil milhões o que, em variação 

relativa, expressa em percentagem, significa um aumento de, 

aproximadamente, 28%, a uma média de cerca de 6% ao ano. Por último, 

temos o sector Financeiro, Administração Pública e Outros que conhecem uma 

variação do produto, em termos absolutos, de 2689 mil milhões de yuans, o 

que representa um crescimento de cerca de 93%, o que representa uma média 

ao ano de cerca de 18%. 
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Conforme se pode observar da análise do Quadro 7, a taxa de 

crescimento do PIBPM, em termos reais, de 2003 a 2007 (previsão) foi, 

invariavelmente, sem excepção, sempre igual ou superior a +10% ao ano. 

Verifica-se até que, neste período ela exibe uma tendência crescente 

culminando em 2006 e em 2007 em +11,3% e +11,4%, respectivamente. A 

taxa de crescimento real do PIBPM, em termos reais, considerando todos os 

sectores como um todo, é consentânea com as fortes taxas de crescimento 

anuais, dos sectores, Agricultura, Minas, Indústria Transformadora, 

Electricidade, Gás e Água, Construção e Sector Financeiro, Administração 

Pública e Outros, todos eles com taxas de crescimento em percentagem 

superiores a 10%. Na óptica do rendimento, observa-se que o produto cresceu, 

no período de 2002 a 2006 a um ritmo anual, em percentagem, de 15%, 

sensivelmente. Ainda é superior. Esta cifra, denota indícios de economia 

paralela que escapou ao registo na contabilidade nacional, na base da qual se 

calculou o PIBPM e a sua taxa de crescimento, em termos reais. Não obstante, 

nem por isso deixou de contribuir para o crescimento da produção interna. 

Aproximadamente, em média anual, no período foi de 4%. 

Em todo o caso, não obstante a evolução do PIBPM, sectorialmente, 

verifica-se que, do ponto de vista do peso da produção dos sectores, primário, 

secundário e terciário, observa-se uma evolução um pouco diversa da que se 

regista pela observação, em termos absolutos e relativos expressos em 

percentagem, dos sectores correspondentes. O peso da produção oriunda da 

agricultura no total do PIBPM, a preços correntes, em yuans, diminuiu, de 2002 

para 2006, de 13,5% para 11,8% (diferença de 1,7 pontos percentuais). Está 

em consonância com a evolução e com o que deve ser numa economia 

desenvolvida: o peso do sector primário deverá diminuir na totalidade da 

produção da economia, em especial, na absorção de emprego. Por força do 

aumento da produtividade média do factor trabalho (em conjugação com o 

factor capital), consegue-se produzir a mesma quantidade de produto com 

menor quantidade utilizada do factor trabalho. No que concerne ao sector da 

indústria (transformadora), o valor absoluto aumentou a uma taxa de, 
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aproximadamente, 18%, ao ano. Conquanto que possa haver alguma 

imprecisão de cálculo resultante de aglomeração não coincidente de sectores, o 

que é facto é que, existem indícios de que o peso da produção deste sector no 

PIBPM, aumentou de 44% para 49%, sensivelmente. Está em consonância com 

a evolução em termos absolutos. Já no que concerne aos serviços, o mesmo 

não se pode dizer. Com efeito, nota-se uma evolução descendente, passando o 

peso no total do PIBPM, do produto dos serviços, de cerca de 42% para 40%. 

Isto poderá ser explicado, por um lado, devido a discrepância de rubricas na 

aglomeração e, por outro lado, devido ao facto de a totalidade do PIBPM, ter 

aumentado mais o que faz com que, se o numerador do rácio não acompanhar 

a evolução do denominador, o seu valor diminua (para além da economia 

paralela implícita). 

O produto, visto na óptica da despesa, em yuans, possibilita conhecer a 

aplicação/absorção da produção oriunda da China. Em primeiro lugar, em valor 

absoluto, surge o Consumo Privado que, no período que vai de 2002 até 2006, 

sobre ininterruptamente passando de 5257 mil milhões de yuans para 8015 em 

2006. Isto significa que esta componente, em 2006, cresceu 50% relativamente 

ao valor assumido em 2002, em termos nominais. O que se encontra em linha 

com um crescimento de 10% ao ano do PIBPM, em termos reais. Em média, o 

crescimento desta rubrica, em termos reais (descontando a taxa de inflação), 

no período, ascendeu a 6/7%. Por seu lado, o Consumo Público, conheceu uma 

evolução, de 2002 para 2006, em termos nominais, em 2006 da ordem de 57% 

relativamente ao valor de 2002 (11,4% ao ano). Em termos reais, perfaz um 

acréscimo de cerca de 40%, a que corresponde uma média anual de 8%, 

sensivelmente. A Formação Bruta de Capital Fixo, de 2002 para 2006, em 

termos nominais, cresce 106% (!) o que perfaz 21% ao ano e, em termos 

reais, cresce um ritmo percentual de 90% e a uma média de cerca de 18%, 

anualmente. Se virmos uma componente da Formação Bruta de Capital, a 

Variação das Existências (com um peso de 4/5% no total), verifica-se que esta, 

conhece uma evolução em linha. Globalmente, isto é, a Formação Bruta de 

Capital Interna, a preços correntes, medida em yuans, sofre uma variação 
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106% no período, em tudo semelhante à sub-rubrica Formação Bruta de 

Capital Fixo. Daqui infere-se que, o investimento, seja de substituição seja do 

tipo novo, representa a parte de leão da rubrica com fortes impactos nos 

estímulos à produção (e ao emprego). Por último, refira-se uma evolução 

bastante acentuada das Exportações Líquidas de Bens e Serviços, sendo de 

longe, a mais dinâmica: aumentou, de 2002 para 2006, 419%, em termos 

nominais, o que dá, em termos reais, um crescimento de 402% (!!!). A média 

anual, é de 84% e de 80%, em termos, nominais e reais, respectivamente. 

A estrutura do produto, pela óptica da procura, em percentagem do 

PIBPM, medida em yuans, exibe alguns traços dignos de realce, no período que 

vai do ano de 2002 ao ano de 2006. O peso do Consumo Privado, em 

percentagem do PIBPM, em yuans, conhece uma trajectória descendente desde 

2002 até 2006. De acordo com a evolução deste agregado, em valores 

absolutos, no mesmo período ele sobe sempre mas, como cresce a um ritmo 

inferior ao do PIBPM, conhece uma diminuição do seu peso, ininterruptamente, 

em 5,4 pontos percentuais. No que se refere ao Consumo Público, verifica-se a 

mesma trajectória mas de forma menos acentuada. De facto, a descida do peso 

deste agregado no PIBPM, em yuans, desce até 2005 para, em 2006, recuperar 

0,3 pontos percentuais, relativamente a 2006. Globalmente, no período, 

conquanto que tenha conhecido uma evolução regularmente ascendente em 

valor absoluto, conhece um evolução descendente no peso no PIBPM, de apenas 

1,5 pontos percentuais (de 2002 a 2005). A Formação Bruta de Capital Fixo, ao 

invés de todas as outras componentes da procura, conhece uma evolução 

sempre crescente do seu peso no PIBPM, medida em yuans. É, 

indubitavelmente, uma das componentes mais dinâmicas e que se encontra em 

consonância com a duplicação de valor observada na sua evolução em valores 

absolutos. No período, conhece um acréscimo de 7 pontos percentuais no peso 

sobre o PIBPM. Por fim, a componente Exportações Líquidas de Bens e Serviços, 

conhece também um forte crescimento no seu peso no PIBPM. Passa de 2,6% 

em 2002 para 7,7% em 2006 (crescimento de 5,1 pontos percentuais). É uma 

rubrica que apresenta um dinamismo equiparado ao da Formação Bruta de 
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Capital fixo, e até ligeiramente superior. Surgem as duas intimamente ligadas, 

pois a Formação Bruta de Capital Fixo, possibilita a produção interna para 

exportar para o exterior. De notar que, se trata de bens e serviços e um 

agregado líquido de importações pelo que estas poderão conhecer um valor 

importante e ter um conteúdo que possa estimular o investimento interno. 

A poupança externa, isto é, “grosso modo”, o grau de financiamento da 

economia chinesa ao exterior, traduzido num saldo da Balança Corrente positivo 

e numa poupança externa, no valor, aproximadamente, o seu simétrico. 

Globalmente, a Poupança Bruta da Nação, cresceu, nominalmente, de 2002 

para 2006, 111% (!!!) sendo acompanhada pela Poupança Bruta Interna de 

103%. Em termos reais o crescimento foi de 94% e de 86%, 

aproximadamente. Trata-se de um ritmo anual de, 19% e de 17%, 

respectivamente. Mas é de realçar que, a Poupança Externa, subiu, 

nominalmente, 222% (!!!), de 2002 para 2006. Em termos os reais significa 

crescer 206% o que perfaz um ritmo anual de 41% (!!!). Está em linha com a 

evolução das Exportações Líquidas de Bens e Serviços que quintuplicou, no 

mesmo período em milhões de yuans. 

O PIBPM “per capita”, em yuans, nominalmente, de 2002 para 2006, 

variou 70%, o que perfaz um acréscimo de cerca de 14%, anual. Em termos 

reais, cresceu cerca de 10%, ao ano. Em linha com o crescimento do PIBPM, em 

termos reais, verificado no período. Tal significa que a riqueza criada pela 

economia chinesa, se repartida equitativamente, pela sua população total, seria 

efectuada a um ritmo, no período de 2002 a 2006, congénere ao que ocorre 

com essa riqueza criada. Carece de indicadores que complementem esta 

hipótese, com indicadores de mensuração da sua distribuição pela população. 

E, principalmente, medido à paridade dos poderes de compra. 

Por seu turno, a taxa de inflação conhece em 2003, um valor de +2,6% 

para mais que duplicar em 2004: +6,9%. Nos anos subsequentes, de 2005 e de 

2006 conhece uma contracção para, respectivamente, +4,1% e +3,1%, 
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recuperando em 2007 (previsão) para +4,4%. É um comportamento típico de 

uma economia em crescimento forte, internamente, com reflexos na procura de 

bens e serviços de consumo corrente (englobados no cabaz que compõe o 

“Índice de Preços no Consumidor” reflectindo o padrão de consumo do 

consumidor chinês) incutindo pressões inflacionistas não passíveis de resposta 

imediata (pelo menos no prazo de um ano) por parte da economia, 

internamente e mesmo externamente. É uma evolução consentânea com as 

componentes dinâmicas da procura (Formação Bruta de Capital e Exportações 

Líquidas de Bens e Serviços). Assume um valor de 2,6 em 2003, para no ano 

seguinte, subir para 6,9% (mais 4,3 pontos percentuais ___ 2,6 vezes mais). No 

ano de 2005, desce 4,1% e em 2006 ainda decresce mais 1 ponto percentual: 

passa para 3,1%. Em 2007, torna a subir para 4,4%. Verifica-se aqui a 

existência de uma certa instabilidade, que é derivada dos fortes impactos nos 

preços provocados pelas fortes taxas de crescimentos das rubricas da procura, 

em termos nominais. 

Em conformidade com a evolução verificada do PIBPM, o Saldo 

Orçamental em percentagem deste, no período de 2003 a 2007 (previsional) 

conhece uma evolução em recuperação de um défice de -1,9% do PIBPM em 

2003, para -0,9% em 2004 (recuperação de 1 ponto percentual), passando a 

conhecer uma evolução superavitária crescente no triénio de 2005-2007: 

+0,2%, +1,0 e +2,0%, respectivamente. Conquanto que se desconheça a 

eficiência na arrecadação das receitas fiscais e o esmero da despesa pública, o 

que é facto é que se constata que até o próprio Estado conhece uma evolução 

assaz notória consubstanciada no saldo orçamental positivo em percentagem 

do PIBPM no último triénio dispondo de recursos suficientes que permitam 

intervenções (estabilizadoras) sobre a economia sem necessitar de 

agravamento seja de impostos directos seja de impostos indirectos. Seja devido 

às receitas públicas e/ou às despesas públicas, o que é facto é que o 

Orçamento de Estado, conhece folga suficiente para intervenções consideradas 

convenientes, designadamente, as de atracção de Investimento Directo 
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Estrangeiro, por via de incentivos com dinheiros públicos, sem restrições 

orçamentais. 

 
QUADRO 8 - RELAÇÕES COMERCIAIS DA ECONOMIA CHINESA COM O EXTERIOR 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 P 
SALDO DA BALANÇA CORRENTE (EM % DO PIBPM) - +2,8 (c) +3,6 (c) +7,2 

(b) 
+9,4 (b) +11,2 

(b) 
EXPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS (EM VALOR, 
MIL MILHÕES DE USD) 

- +485 
(c) 

+655,8 
(c) 

+836,9 
(b) 

+1061,7 
(b) 

+1311,5 
(b) 

EXPORTAÇÕES DE BENS (EM % DE VARIAÇÃO) (a) +22,4 +34,6 +35,4 +28,4 +27,2 - 
IMPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS (EM VALOR, 
MIL MILHÕES DE USD) 

- +448,9 
(c) 

+606,5 
(c) 

+712,1 
(b) 

+852,8 
(b) 

+1008,1 
(b) 

IMPORTAÇÕES DE BENS (EM % DE VARIAÇÃO) (a) +21,2 +39,8 +36 +17,6 +19,9 - 
SALDO DA BALANÇA DE BENS E SERVIÇOS (EM 
VALOR, MIL MILHÕES DE USD) 

- +36,1 
(c) 

+49,3 
(c) 

+124,8 
(b) 

+208,9 
(b) 

+303,5 
(b) 

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL (EM % DE 
VARIAÇÃO) (a) 

+34,9 -16,3 +26 +217,9 +74 - 

EXPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS EM VOLUME 
(EM % DE VARIAÇÃO) 

- - - +23,9 
(b) 

+23,9 
(b) 

+21,3 
(b) 

IMPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS EM VOLUME 
(EM % DE VARIAÇÃO) 

- - - +13,6 
(b) 

+16 (b) +11,9 
(b) 

EXPORTAÇÕES – POR CATEGORIAS DE PRODUTOS 
(EM VALOR, MIL MILHÕES DE USD) (a) 

TÊXTEIS E ARTIGOS TÊXTEIS 
METAIS DE BASE E ARTIGOS DE OBRAS 
MAQUINARIA, APARELHOS MECÂNICOS E 

EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS 
EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 
MISCELÂNIA DE PRODUTOS MANUFACTURADOS 

 
 

57,849 
18,907 

 
115,921 
10,548 
23,334 

 
 

73,346 
25,12 

 
172,334 
15,592 
28,48 

 
 

88,767 
43,741 

 
247,784 
20,999 
36,666 

 
 

107,661 
57,086 

 
322,008 
28,410 
47,023 

 
 

138,102 
85,317 

 
414,065 
38,431 
55,16 

- 

IMPORTAÇÕES – POR CATEGORIAS DE PRODUTOS 
(EM VALOR, MIL MILHÕES DE USD) (a) 

PRODUTOS MINERAIS 
PRODUTOS QUÍMICOS 
PLÁSTICOS E BORRACHA 
TÊXTEIS E ARTIGOS TÊXTEIS 
METAIS DE BASE E ARTIGOS DE OBRAS 
MAQUINARIA, APARELHOS MECÂNICOS E 

EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS 
EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 

 
 

24,478 
24,302 
19,846 
16,993 
26,281 

 
125,388 
10,548 

 
 

37,703 
31,789 
24,745 
19,292 
39,384 

 
175,409 
15,592 

 
 

67,101 
42,602 
32,798 
23,007 
48,548 

 
233,914 
19,472 

 
 

92,293 
50,583 
38,893 
23,445 
56,593 

 
271,119 
19,835 

 
 

123,544 
56,221 
46,277 
25,678 
59,795 

 
328,185 

29,72 

- 

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES (EM MIL MILHÕES DE 
USD) (a) 

1.º - ESTADOS UNIDOS 
2.º - HONG KONG 
3.º - JAPÃO 
4.º - COREIA DO SUL 
5.º - ALEMANHA 
6.º - HOLANDA 
7.º - REINO UNIDO 
8.º - SINGAPURA 
9.º - ITÁLIA 
10.º - FEDERAÇÃO RUSSA 

 
70,064 
58,483 
48,483 
15,508 
11,382 

9,07 
8,059 
6,969 
4,828 
3,522 

 
92,633 
76,289 
59,423 
20,096 
17,536 
13,505 
10,824 
8,869 
6,654 
6,035 

 
125,155 
100,878 
73,514 
27,818 
23,756 
18,519 
14,968 
12,687 
9,226 
9,103 

 
163,348 
124,505 
84,097 
35,117 
32,537 
25,876 
18,983 
16,716 
11,697 
13,211 

 
203,898 
155,435 
91,773 
44,558 
40,302 
30,843 
24,159 
23,188 
15,981 
15,829 

- 

ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES (EM MIL MILHÕES DE 
USD) (a) 

1.º - JAPÃO 
2.º - COREIA DO SUL 
3.º - ESTADOS UNIDOS 
4.º - ALEMANHA 
5.º - MALÁSIA 
6.º - SINGAPURA 
7.º - FEDERAÇÃO RUSSA 
8.º - AUSTRÁLIA 
9.º - TAILÂNDIA 
10.º - HONG KONG 

 
53,489 
28,581 
27,251 
16,434 
9,295 
7,054 
8,405 
5,852 
5,599 

10,788 

 
74,151 
43,135 
33,939 
24,341 
13,987 
10,484 
9,726 
7,301 
8,827 

11,119 

 
94,372 
62,25 

44,773 
30,368 
18,174 
13,997 
12,13 

11,553 
11,542 

11,8 

 
100,468 
76,874 
48,995 
30,668 
20,108 
16,531 
15,886 
16,147 
13,994 
12,232 

 
115,811 
89,819 
59,326 
37,888 
23,577 
17,675 
17,539 
19,195 
17,962 
10,795 

- 

TAXAS DE CÂMBIO (YUAN POR 1 USD – USD/YUAN) 
(a) 

DE ACORDO COM O FIM DE PERÍODO 
DE ACORDO COM A MÉDIA ANUAL 

 
8,2773 
8,277 

 
8,2767 
8,277 

 
8,2765 
8,2768 

 
8,0702 
8,1943 

 
7,8087 
7,9734 

- 

FONTE: (a) = KEY INDICATORS 2007, VOLUME 38, ASIAN DEVELOPMENT BANK, PÁGINAS 202 A 207; 
(b) = OECD ECONOMIC OUTLOOK, PRELIMINARY EDITION, N.º 82, DEZEMBRO DE 2007 (PÁGINAS 199 E 
201); 
(c) = OECD ECONOMIC OUTLOOK, VOLUME 2006/1, N.º 79, JUNHO DE 2006 (PÁGINAS 134 E 135); 
P = PREVISÃO 
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Pelo Quadro 8, observa-se desde logo o comportamento da Balança 

Corrente, em percentagem do PIBPM. De facto, constata-se que o saldo é, 

desde 2003 a 2007 (previsão), invariavelmente, sempre positivo. Ela 

quadruplica passando de 2,8% do PIBPM em 2003 para 11,2% em 2007. 

Conhece uma evolução de “superavit”, sempre a ritmos crescentes, subindo em 

2004 para +3,6% e, em 2005, conhecia o valor de +7,2%. Em 2006 e 2007 

continua a conhecer a escalada ascendente tomando os valores, 

respectivamente, de +9,4%. É um reflexo do dinamismo da procura externa, 

especialmente, do lado das exportações muito embora o lado das importações 

(virtuosamente) também conheça um crescimento não negligenciável. As trocas 

comerciais, em bens e serviços, da china com o exterior, são francamente 

positivas, podendo-se afirmar que a China é um financiador líquido do Resto do 

Mundo, particularmente, em termos globais, dos países com os quais mantém 

estas relações comerciais (de exportações e de importações, em valor) em bens 

e serviços. 

Em valor, as exportações de bens e serviços, medidas em mil milhões 

de USD, no quinquénio 2003-2007, mais do que triplicaram! Na verdade, 

observa-se que, no ano de 2003 a China exportou bens e serviços no montante 

de +485,0 mil milhões de USD, subindo para +655,8 mil milhões de USD no de 

2004 e, em 2005, situa-se em +836,9 mil milhões de USD. Nos anos de 2006 e 

de 2007 (previsão) esta evolução persiste tendo as exportações conhecido as 

cifras de +1061,7 e de +1311,5 mil milhões de USD, respectivamente, em 2006 

e 2007 (previsão). No quinquénio 2003-2007, o valor das exportações de bens 

e serviços quase que triplicou! Assim, as Exportações de Bens e Serviços, em 

mil milhões de USD, a preços correntes de cada ano, cresceram 2,7 vezes. Esta 

evolução deve-se, e está em linha com as fortes taxas de crescimento, em 

percentagem, evidenciadas (mesmo dizendo respeito apenas aos bens): em 

2003, 34,6%, em 2004 35,4% e, mesmo tendo descido ligeiramente em 2005 e 

2007 foram superiores a 27%: 28,4% em 2005 e 27,2% em 2006. 
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Por seu lado, também em valor, as Importações de Bens e Serviços, 

conheceram uma evolução a ritmos crescentes no mesmo período: passaram 

de, em 2003, +448,9 mil milhões de USD, para 606,5 mil milhões de USD em 

2004. O ano de 2005, conhece uma evolução no mesmo sentido cifrando-se em 

+712,1 mil milhões de USD, em 2005. Em 2006 sobe para +852,8 mil milhões 

de USD e, em 2007 (previsão), para 1008,1 mil milhões de USD. Globalmente, 

verifica-se, sempre, um valor absoluto superior das Exportações de Bens e 

Serviços em valor relativamente às Importações de Bens e Serviços também em 

valor. Constata-se assim, que no que se refere às Importações de Bens e 

Serviços, em mil milhões de USD, a economia chinesa conhece um maior teor 

de importações do exterior, acompanhando, sensivelmente, as exportações em 

valor para os anos de 2003 e 2004. A partir do ano de 2005, as Importações de 

Bens e Serviços, não conseguem acompanhar em valor absoluto, o ritmo de 

crescimento, superior ao homólogo das exportações. Constata-se que, 

considerando apenas as Importações de Bens, em percentagem de variação, 

nos anos de 2003 e 2004, as taxas de crescimento são superiores às 

congéneres das exportações. Porém, não são suficientes para fazer crescer 

mais, em valor absoluto, as Importações de Bens, porque os valores de base 

são inferiores. Em todo o caso, nos anos de 2005 e de 2006, as taxas de 

crescimento das Importações de Bens, baixam cerca de 10 e 16 pontos 

percentuais, respectivamente, acentuando a diferença em valor absoluto 

relativamente às Exportações de Bens, o que se traduz num saldo da Balança 

Corrente mais elevado. 

Mas é, principalmente, no Saldo da Balança de Bens e Serviços, em 

valor e em percentagem de variação, que se nota a maior pujança externa da 

economia chinesa. Em valor, em mil milhões de USD, observa-se um 

“superavit” em crescendo de 2003 a 2007 (previsão): cresceu, 

aproximadamente, +740%!!! Em 2003, era de +36,1 mil milhões de USD, 

subindo para +49,3 mil milhões de USD em 2004 mais do que duplicando no 

ano seguinte (relativamente a 2004): +124,8 mil milhões de USD. Em 2006, é 

de +208,9 mil milhões de USD para se situar (previsionalmente) em 2007 em 
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+303,5 mil milhões de USD. O forte dinamismo das exportações, em valor, é 

acompanhado por um forte dinamismo também das importações, em valor, 

conquanto que o das exportações em valor supera o seu congénere do lado das 

importações. 

Constitui este facto reflexo do dinamismo sem paralelo da procura 

interna da economia chinesa, também, mas, sobretudo, da procura externa 

(exportações, entenda-se) que crescem a fortes taxas de crescimento em 

volume (crescimento real): +23,9% em 2006 (contra +16% das importações 

em volume) e de +21,3% em 2007 ___ previsão ___ (contra +11,9% das 

importações em volume ___ previsão também ___). 

Em volume, observa-se que o comportamento das exportações, em 

termos de variação, cresce a percentagens positivas e crescentes superiores às 

das importações que, no ano de 2007 se comportam divergentemente: as 

exportações sobem +21,3% (contra +23,9% em 2006) e as importações 

apenas +11,9% (contra +16% no ano transacto). É revelador de uma 

trajectória assaz virtuosa porquanto poderá indiciar a existência de uma 

capacidade produtiva interna suficiente para prescindir de maior conteúdo 

importado da produção interna (PIBPM). 

É ainda importante ficar com uma ideia, por categorias de produtos, 

sobre quais são os produtos exportados e importados e como evoluiu no tempo 

este perfil. No que se refere às exportações, em mil milhões de USD, surgem 

em primeiro lugar, os produtos do tipo maquinaria, aparelhos mecânicos e 

equipamentos eléctricos. No ano de 2003, foi exportado, em valor, 115,921 mil 

milhões de USD, passando para um valor 3,5 vezes superior em 2006: 414,065 

mil milhões de USD. Em segundo lugar, surgem os têxteis e os artigos têxteis 

que, conheciam em 2003, um valor de 57 mil milhões de USD para, em 2006, 

ascender a 138,1 mil milhões de USD. Uma miscelânea de produtos 

manufacturados, surge em terceiro lugar, ascendendo a 23,33 mil milhões de 

USD em 2003 e a 55,16 em 2006. Registe-se que, os metais de base e artigos 
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de obras, que aparecem em quarto lugar, no ano de 2003, conheciam um valor 

exportado de 18,907 mil milhões de USD mas, em 2006, ascende a 85,317 mil 

milhões o que os colocar em terceiro lugar, por ordem de importância. Em 

quinto e último lugar, temos os equipamentos de transporte que ascendiam a 

10,548 mil milhões de USD em 2003 e cresceram 3,8 vezes de valor no ano de 

2006: 38,431 mil milhões de USD. 

Relativamente à fileira das importações, tal como já ocorre com as 

exportações, surgem em primeiro lugar, em valor, os produtos pertencentes à 

Maquinaria, Aparelhos Mecânicos e Equipamentos Eléctricos. Assim, em 2003 o 

valor importado era de 125,388 mil milhões de USD e, em 2006, ascendeu a 

328,185 mil milhões de USD. Em segundo lugar, surgem os metais de base e 

artigos de obras: em 2003 era de 26,281 mil milhões e em 2006 de 59,795 mil 

milhões. Em terceiro lugar, são produtos minerais que, em 2003, conheciam um 

valor de 24,478 mil milhões de USD, passando para 123,544 mil milhões em 

2006. Os produtos químicos, que se situam em quarto lugar, ascendiam a 

24,302 mil milhões de USD em 2003 e a 56,221 mil milhões de USD em 2006. 

Em quinto lugar cumpre destacar os Plásticos e Borracha que, em 2003 

ascendiam a 19,846 mil milhões de USD para, em 2006 subirem para 46,277 

mil milhões de USD. Em sexto e sétimo lugares, surgem os têxteis e artigo 

têxteis em conjunto com os equipamentos de transporte. De assinalar que, no 

ano de 2003, os primeiros exibiam um valor superior ao dos segundos e, em 

2006, ocorre o inverso. 

A análise não pode ficar completa sem se conhecer o destino das 

exportações e as origens das importações chinesas, em mil milhões de USD. Em 

primeiro lugar, aparecem os EUA como principal destino das exportações 

chineses. Em 2003 ascendia a 70,064 mil milhões e, no ano de 2006, a 203,898 

mil milhões. Há um crescimento de cerca de 3 vezes, neste período. Em 

segundo e terceiro lugares surge Hong Kong e Japão, países relativamente 

próximos: em 2003 o valor exportado era de 58 e de 48 mil milhões, 

respectivamente, para passar a ser, em 2006, de 155 e de 91 mil milhões, 
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também respectivamente. A Coreia do Sul, surgem em quarto lugar, em 2003 

mas com um valor claramente mais baixo que o imediatamente anterior. Nota-

se no ano de 2006, alguma, recuperação juntamente com a Alemanha, que 

surge em quinto lugar. Do sexto ao décimo lugares, a importância no ranking 

de 2003 para 2006, dos países de destino, Holanda, Reino Unido, Singapura, 

Itália e Federação Russa, permanece inalterável. 

Já no que se refere à origem das importações, em mil milhões de USD, 

observa-se que, em primeiro lugar, surge o Japão. No ano de 2003, o valor 

importado ascendia a 53,489 mil milhões de USD e no ano de 2006, a 115,811 

mil milhões de USD. A Coreia do Sul, surgem em segundo lugar, tendo um valor 

importado, no ano de 2003, de 28,581 mil milhões de USD e no ano de 2006 de 

89,819 mil milhões de USD. São os EUA que surgem em terceiro lugar. No ano 

de 2003, o valor das importações era de 27,251 mil milhões subindo em 2006 

para 59,326 mil milhões de USD. Em quarto lugar, surge a Alemanha que em 

2003, importava 16,434 mil milhões de USD e em 2006, 37,888. De registar, a 

importância de países como sejam a Malásia, Singapura, Federação Russa, 

Austrália e Tailândia, sem esquecer Hong Kong que, por esta ordem são as 

referências das origens das importações da China. 

Uma palavra final para a evolução da taxa de câmbio entre o USD e o 

yuan. De 2003 para 2006, seja em fim de período seja em média anual, mas 

mais no primeiro do que no segundo, verifica-se que o USD se desvaloriza em 

relação ao yuan (o mesmo é dizer que o yuan se valoriza face ao USD). Esta 

evolução, é importante na medida em que não obstante, não foi capaz de 

deteriorar os termos de troca denominados em USD, em particular, as 

exportações para os EUA, denominadas em USD. Este facto, implicitamente, 

traduz o facto de a economia chinesa possuir outras virtualidades que são 

ultrapassadas pela perda de poder de aquisição via taxa de câmbio, USD contra 

o yuan. 
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QUADRO 9 – PESO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE ALTA TECNOLOGIA DA 
CHINA PARA O EXTERIOR (EM % DAS EXPORTAÇÕES TOTAIS DE MERCADORIAS 
CHINESAS) 

EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE ALTA TECNOLOGIA (EM % DAS EXPORTAÇÕES DE MERCADORIAS) 
1990 2005 
6,1 30,6 

FONTE: (e) = RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 2007/2008 (PÁGINA 288); 

No Quadro 9, temos o peso das exportações de mercadorias de alta 

tecnologia na totalidade das mercadorias exportadas pela China. Verifica-se 

que, do ano de 1990 para 2005, o peso aumentou 24,5 pontos percentuais, isto 

é, o peso da fileira exportadora de produtos de alta tecnologia, por cada 100 

USD de exportações passou de 6,1 USD para 30,6 USD o peso no total. É, de 

facto, uma evolução importante e que se encontra na senda da importância de 

produtos agrupados em Maquinaria, Aparelhos Mecânicos e Equipamentos 

Eléctricos, como produtos exportados pela China, muito embora se registe a 

mesma importância do lado das importações, sendo certo que, em valor, desde 

o ano de 2003 a 2006, as exportações conheciam um valor superior ao das 

importações. 

 

II.2. - EVOLUÇÃO RECENTE E CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR 

“HIGH-TECH” EM PARTICULAR: SOFTWARE, HARDWARE E 

R&D, INFLUÊNCIAS, COOPERAÇÃO E CONCORRÊNCIA NA 

ECONOMIA 

O sector de “High-Tech” na China, conquanto que, de um ponto de 

vista espacial, se distribua por todo o território, possui uma localização 

concentrada espacialmente responsável por mais de 80% das exportações 

chinesas de produtos provenientes deste sector. 

Em particular, a produção de software, revela-se, na China o principal 

pilar do sector de “High-Tech” na China e de “Information Technology”, em 

particular. É pela via do estímulo do surgimento de start-ups e da criação de 

centros de incubação de empresas de base tecnológica que mais se faz sentir 
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este estímulo e o apoio governamental a este sector. As empresas que se 

enquadrem neste sector, nos primeiros dois anos de existência não têm de 

pagar impostos e nos dois anos seguintes da sua existência obtêm uma 

redução de 50% da tributação que normalmente teriam de pagar. Por outro 

lado, os processos administrativos para além de simplificados, revelam-se 

céleres na sua aprovação especialmente sendo de carácter de investimento 

estrangeiro na China e, em particular, nos centros ou parques tecnológicos. O 

tratamento mais receptivo a research traduzido em facilitar o produto da sua 

produção por via de apoios financeiros locais de origem estatal, não é 

descurado. Este, fundamentalmente, é dado à estampa pela via de quatro 

centros tecnológicos de construção de software. Mas igualmente, ele se revela 

indirectamente via absorção do seu output por sectores da economia chinesa 

de que os sectores de produção de produtos manufacturados (utilizadores de 

equipamento tecnológico e de telecomunicações, constitui um exemplo) e de 

bens de consumo de maquinaria automática que requerem software, 

constituem outros exemplos. 

São quatro os principais centros de produção de software na China, de 

acordo com o Banco Mundial: “Dalian Software Park”, “Shanghai Pudong 

Software Park”, “Beijing Zhongguancun Science Park” e “Guangzhou Software 

Park”. 

Relativamente ao “Dalian Software Park” (DLSP), localiza-se na 

Província de Liaoning (ver Quadro 3), no nordeste da China, de acordo com o 

Mapa 1. 
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MAPA 1 – LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA PROVÍNCIA DE DALIAN NO TERRITÓRIO 
CHINÊS7 

 

Esta Província possui uma população de cerca de 4 milhões de 

habitantes de acordo com a fonte do Quadro 3. Em consonância com a 

informação, oficial, disponível8, trata-se de uma área rodeada por numerosas 

universidades e centros de I & D. 

 

FIGURA 1 – DALIAN SOFTWARE PARK (NORDESTE DA CHINA) 

 

Em concreto, o DLSP foi criado há cerca de 10 anos no ano de 1998. 

Foi certificado e aprovado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia como um dos 

pilares para a constituição de um “State High-Tech Torch-Plan” para a Indústria/Sector 

de Software que visa, em última instância, a formação de uma Cidade-Modelo 

para a Internacionalização da Indústria/Sector de Software. Toda esta 

                                                 
7 Mapa retirado, em 19 de Fevereiro de 2008, pelas 16:28, do site 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Dalian>. 
8 Esta informação foi consultada e retirada em 19 de Fevereiro de 2008, pelas 16:22, do site da 
Internet com o endereço <http://www.dlsp.com.cn/english/About%20Dlsp/aboutdlsp.asp>. 
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envolvente, é suportada por políticas governamentais locais de apoio a 

empresas produtoras de software e do tipo BPO9 (“Business Process 

Outsourcing") ou do tipo ITES10 (“Information Technology Enabled Services”) 

especializadas na concepção e produção de software, sejam domésticas ou 

estrangeiras. Em Fevereiro de 2008 existiam 392 empresas instaladas no 

“Dalian Software Park” das quais 42% (164) eram estrangeiras. Curiosamente 

estes serviços prestados por estes três tipos de empresas, destinam-se ao 

Norte da Ásia entre outras regiões (para além da China). Empresas como sejam 

a General Motors, a IBM, a Hewlett Packard, a Dell, a Matsushita, a Sony, a 

Toshiba e Accenture e a SAP, sem esquecer empresas japonesas de produção 

de software ou de BPO, associadas a empresas como sejam a Omron, CSK, 

Alpine, Furuno-Softech, FTS, Sino-Japan Engineering. Estas empresas 

procederam à criação de centros de Investigação & Desenvolvimento. De 

salientar que, empresas como a Neusoft, CS&S e Sunyard, para apenas referir 

estas, efectuaram a criação de outras empresas neste Parque tendo iniciado a 

sua base exportadora para os mercados asiáticos como o Japão e a Coreia do 

Sul. 

O objectivo deste Parque, é o de constituir uma base de conquista dos 

mercados-alvo do Japão, da Coreia do Sul, e da ASEAN (“Associação de Nações 

do Sudeste Asiático”), para além da própria China, dos Estados Unidos e os 

mercados europeus. A implantação de multinacionais com centros de 

Investigação & Desenvolvimento que suportem a base de serviços e de 

produtos para a conquista e alimentação das necessidades destes mercados 

neste domínio constitui a razão de ser quer das empresas que aqui se criam 

quer da criação do próprio Parque. Em última instância, visa-se o objectivo da 

criação da maior base exportadora de software e a maior base de treino, 

concepção e produção de software profissional em toda a China. 

                                                 
9 São empresas que procedem à transmissão de processos que se encontram em conexão com 
actividades operacionais. Fundamentalmente esta transmissão relaciona-se quer com o 
processo de conhecimento quer com o processo legal (de registo e protecção da patente – 
direitos de autor). 
10 Relacionam-se com a prestação de serviços de informação tecnológica. 
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Alguns factos históricos caracterizam, até à data, o DLSP, desde que, 

em 1998 foi criado: 

• É criado em 1998, a 28 de Junho. Trata-se, por conseguinte, de 

um Parque de criação recente com apenas 10 anos de existência; 

• Na data de 25 de Julho de 1999, ocorreu a cerimónia de 

inauguração e de certificação pelo Ministro da Ciência e Tecnologia como 

espaço de concepção e produção de software de base nacional chinesa; 

• No ano de 1999, a Neusoft, estabelece ligação com este Parque 

como a maior entidade “outsourcer” que procura “Information Technology” na 

China. Neste mesmo ano, estabelece-se neste Parque a DBHR (Singapura), a 

primeira empresa estrangeira; 

• No ano seguinte, 2000, lançou-se o primeiro centro 100% 

privado de ensino “Information Technology”, na “China – Neusoft Information 

Technology Institute of Northeast University”; 

• Em Junho de 2001, o DLSP, foi classificado como a “National 

Base of Software Industry”, pelo Comité Estatal de Desenvolvimento e 

Planeamento e pelo Ministério do Sector da Informação. Neste mesmo ano, 

mas no mês de Agosto, o Vice-Primeiro Ministro chinês, tornou público o seu 

apreço e constatou a orientação de mercado deste Parque. Ainda neste mesmo 

ano, mas em Setembro, a primeira empresa das Global 500, a Panasonic, tinha 

o núcleo das suas operações neste Parque; 

• No ano de 2002, oficialmente, o DLSP, iniciou a prossecução do 

objectivo de se tornar o Centro Portal concorrencial Sino-Japonês do sector da 

produção de Software. Em Julho, a empresa americana, GE Capital 

International Services, tinha iniciado as suas operações em DLSP; 

• Em Março de 2003, DLSP, foi designado como um das seis bases 

nacionais de exportações de software, por 3 Ministérios do Governo Chinês. Em 

8 de Junho, de 2003, inicia-se a segunda fase do Projecto DLSP, pelo Governo 

de Dalian. Ainda neste ano, empresas como sejam a IBM, Accenture, CSK 

Furuno ELectric iniciam as suas operações relativas a “Information Technology”, 

em DLSP; 
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• No ano de 2004, cumpre destacar o reconhecimento de DLSP, 

tendo passado na segunda fase de análise por parte dos especialistas. 

Empresas como a HP, SAP e Omron iniciaram também as operações em DLSP, 

o que contribui para a consideração deste Parque como estando cada vez mais 

internacionalizado; 

• Em Março de 2005, lançou-se o Centro da HP Global Operation, 

em DLSP. Mais tarde, a 22 de Junho, lança-se a DLSP-Ascendas Park (uma 

joint-venture entre DLSP e Ascendas-Singapura) dando início à segunda fase da 

construção da DLSP; 

• Em 23 de Junho de 2005, DLSP, organizou e patrocinou a 

primeira Cimeira Internacional de Software e Serviços de Informação na China. 

Em Agosto deste mesmo ano, a 16, foi colocado em marcha o recrutamento 

internacional de DLSP. 

 

FIGURA 2 – LAY-OUT ESPACIAL DO DLSP 

 

Conforme se pode constatar pela observação da Figura 2, o DLSP o 

“lay-out” de divisão espacial do “tipo quatro zonas e um Parque”: uma área do 

sector/indústria de software e de educação/ensino, área do sector/indústria de 

serviço de informação, área de negócio (“comprehensive business area”) e área 

residencial e parque florestal. O rápido desenvolvimento de DLSP, alertou e 
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sensibilizou as autoridades governamentais de Dalian, para a necessidade de 

construção do que é denominado por “Cintura Industrial de Serviços de 

Informação e de Software de Dalian”. Compreende um espaço de cerca de 35 

kms a que corresponde 8,6 kms e uma área total construída de 4 milhões de 

metros quadrados com um investimento de 15 000 milhões de yuans. O Parque 

encontra-se rodeado pela Montanha Ying Yang e por uma proeminente vista 

oceânica a Sul e circundando os restantes três lados. Alguns edifícios foram 

especialmente construídos com terraços que possibilitam retirar o partido e 

usufruir desta vista panorâmica para o oceano. 

FIGURA 3 – MAPA DE LIGAÇÕES DO “DALIAN SOFTWARE PARK” AO AEROPORTO 
INTERNACIONAL E AO PORTO MARÍTIMO MAIS PRÓXIMO 

 

As seis maiores empresas do mundo especializadas em “design”, de 

entre as quais se inclui a Gensler dos Estados Unidos, participam na concepção 

do “design” da segunda parte do Projecto do DLSP na Cintura Industrial de 

“South Lushun Road”. Esta segunda parte assenta na base dos princípios da 

“Especialização, Escala e Internacionalização”, de tal modo que possibilite a 

construção de uma Zona de Desenvolvimento de Software, uma Zona de 

Investigação e Desenvolvimento, uma Zona de Serviços de Informação, uma 

Zona de Ensino e Estágio e uma Zona de “Corporate Campus”. Para além 

destas, está prevista a construção de uma Zona de Serviços Públicos, uma Zona 
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de Comunicação Tecnológica, uma área de exposições, áreas residenciais de 

luxo e zonas residenciais e parques industriais costeiros. 

Estima-se que, no ano de 2012, o sector/indústria de software e de 

serviços de informação contribua com um valor de 1/6 do PIBPM de Dalian, a 

que corresponde o valor de 80 a 100 milhões de yuans. 

 

FIGURA 4 – MAPA COM ZONAS DAS FASES 1 E 2 DE CONSTRUÇÃO DO “DALIAN 
SOFTWARE PARK” 

 

Uma das parcerias que, na actualidade, Fevereiro de 2008, existem em 

Dalian, é aquela que foi celebrada entre “Dalian Software Park Co, Ltd.” e 

“Singapore Ascendas Group”, inserida na segunda fase de desenvolvimento do 

“Dalian Software Park”. Em particular, reveste-se de importância especial pois 

cobre um espaço de 11 km2, tornando-se o maior Parque de Software de toda 

a China. Foi concebido pela “Gensler Corporation” sendo constituído por 7 

edifícios de escritórios que procedem ao apoio, designadamente, logístico ao 

espaço. Desde o ano de 2006 que se encontra construído e em funcionamento. 

A fase inicial providencia 100 000 m2 de espaço aberto. Possui ainda a 

urbanização central com amenidades típicas de um estilo de vida 

correspondente aos mais altos e exigentes padrões, devidamente apoiado por 

lojas de conveniência e serviços e outras facilidades de serviços. Quando se 

encontrar totalmente construído o Parque terá uma área de 600 00 km2, de 

espaço de alta qualidade de tal modo que permita acomodar mais de 30 000 
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profissionais de “Information Technology”. Poderão, aliado a condições 

privilegiadas de trabalho que estimulam a cada um destes 30 000 dar o seu 

melhor, usufruir do lazer com valor acrescentado provenientes das amenidades 

de lifestyle como sejam restaurantes de estilo, serviços de correio, bancos, lojas 

de retalho para compras de lazer e de conveniência, sem esquecer um clube de 

“fitness” com vista panorâmica para a baía. A profusão de espaços verdes e de 

zonas de amenidades públicas bem como de uma paisagem que liga o Parque 

ao Porto de Hekouwan, coloca o mesmo rodeado de zonas em contacto directo 

com a natureza permitindo uma relaxação depois do trabalho para a população 

habitante do Parque. 

 
FIGURA 5 – VISTA PANORÂMICA DO “DALIAN SOFTWARE PARK” NO PÔR DO SOL 

 

O Parque encontra-se situado ao longo de Lushun South Road, dentro 

daquilo que é comummente denominado de “Dalian Green Silicon Valey” 

constituindo um catalisador do desenvolvimento num raio de 15 km da Cintura 

Industrial de Software e de estímulo do crescimento do sector/indústria de 

produção de Software. Fica situado a cerca de 30 minutos de distância do 

Aeroporto mais próximo e, ainda, muito perto de Universidades e Institutos 

científicos que se encontram ligados por fortes relações com fervor de 

investigação deste Parque traduzindo-se em prestação de serviços a empresas 

como a Konica-Minolta, Network Appliance e Dalian Hi-Think Computer 

Technology que possuem o seu centro de suporte de clientes localmente e em 

toda a China. 
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FIGURA 6 – VISTA PANORÂMICA GLOBAL (EM MAQUETE) DE TODOS OS EDIFÍCIOS 
CONSTITUTIVOS DO “DALIAN SOFTWARE PARK” 

 

 

FIGURA 7 – VISTA PANORÂMICA DE OUTRO ÂNGULO DO “DALIAN SOFTWARE 
PARK” 

 

 

FIGURA 8 - VISTA PANORÂMICA COM O MAR NO HORIZONTE DO “DALIAN 
SOFTWARE PARK” 
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Um outro centro de produção de software é o de “Shanghai Pudong 

Software Park”11. Ao contrário da estrutura anterior, que era apoiada por 

entidades estatais mas sem a intervenção directa na construção e 

funcionamento, esta estrutura é claramente de matiz estatal. Trata-se de uma 

estrutura empresarial do tipo conglomerado, denominada de “China Electronics 

Corporation” (CEC), sobre a directa administração do Governo Central. Na 

Figura 9 pode ser vista uma fotografia de um edifício. 

 
FIGURA 9 – UM EDIFÍCIO DA “CHINA ELECTRONICS CORPORATION” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode ser vista na Figura 10, o seu organigrama: 

FIGURA 10 - ORGANIGRAMA DA CEC 

 

É constituída por uma plêiade de empresas: 13 holdings, 36 empresas 

do tipo “share-holding”, 20 empresas do tipo “fully-funded” e 2 empresas 
                                                 
11 A informação retirada é proveniente de <http://www.cec.com.cn>, consultada em Fevereiro 
de 2008. 
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situadas fora do território chinês (denominadas de “overseas operations 

companies”). O capital de todas elas ascende a 5,88 mil milhões de yuans, 

gerindo um conjunto de activos que ascendem em 2008 a, aproximadamente, 

52,3 mil milhões de yuans, e 98700 trabalhadores. 

Os domínios em que o CEC, opera são quatro basicamente: 

semicondutores (“semiconductor”), integração de sistemas e software/hardware 

(“computer software/hardware & system integration”), redes de 

telecomunicações e terminais (“telecommunication network and terminals”) e 

electrodomésticos digitais (“digital home appliances”). No específico domínio 

dos semicondutores inclui software e hardware, engenharia de 

telecomunicações e telemóveis. 

Trata-se de um amplo espectro de actividades que cobre todo o canal 

de criação de valor do sector/indústria o que para além destas actividades 

ainda abrange Investigação & Desenvolvimento, manufacturas, aplicações, 

distribuição e marketing e serviços técnicos. A CEC é líder em design “house 

and manufacturer” na China do ponto de vista tecnológico e da produção em 

larga escala. Desenvolveu e continua a desenvolver propriedade própria em 

hardware/software tendo abraçado inúmeros projectos de relevância e 

interesse nacionais para a economia e para a segurança nacional para além de 

outros e numerosos domínios como sejam as finanças, banca, fiscalidade, 

clientes, nomeadamente. Tem contratos de longo prazo com empresas 

sobejamente conhecidas como é o caso da Microsoft, HP e CA e parcerias de 

desenvolvimento conjunto em software e “outsourcing”. Possui dois centros de 

Investigação & Desenvolvimento e duas bases de manufacturas nas quais se 

desenvolvem projectos para telecomunicações móveis. As duas manufacturas 

são Amoi e Sangfei. 

Tem estabelecido, no âmbito da Investigação & Desenvolvimento, 

facilidades e desenvolvimento de competências no domínio dos equipamentos e 

tecnologias de transmissão de redes ópticas inteligentes no âmbito do qual 
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desenvolve produtos de redes próprias, terminais digitais (por exemplo, 

conjuntos de caixas de alta precisão), entre outros produtos de electrónica de 

consumo. Por outro, lado, ainda está comprometida com a produção de 

semicondutores de produtos de iluminação possuindo ainda uma ampla 

“expertise” e experiência, em produção de fibras ópticas e engenharia de bio-

medicina. Por outro lado, possui actividade de importação e de exportação, 

trading e de logística e marketing. Neste âmbito possui uma ampla cooperação 

com empresas multinacionais líderes do mercado, em mais de 100 países e 

regiões. 

Abrange dentro da sua órbitra empresas e instituições como “Shanghai 

Huahong Group Co. Ltda”, “China Huada Integrated Circuit Design Group”, 

“China National Computer Software” e “Technology Service Corporation”, 

“Shenzhen SED Group”, “Panda Electronics Group”, “Great Wall Technology”, 

“CEC Corecast”, “Amoi Electronics”, “CEC Holding”, “Shanghai Pudong 

Software” e “China National Electronics Import & Export”. 

Neste momento, Fevereiro de 2008, está firmemente empenhada e 

comprometida em subir no ranking da televisão por cabo digital e na emissão 

em rede de Internet por toda a China. O objectivo é o de renovar o uso de 

redes actuais e a sua forma de disponibilização por recurso às tecnologias de 

transmissão de redes ópticas inteligentes, e prestar serviços globais aos 

subscritores da TV Cabo em toda a China. 

Globalmente, estas actividades propiciam que a CEC detenha um 

posicionamento pioneiro global em toda a China na produção em larga escala, 

em níveis tecnológicos e em capacidade de Investigação & Desenvolvimento. 

Por outro lado, é reconhecido como uma das principais equipas do 

sector/indústria, da informação. Tem desenvolvido largos esforços no seu 

estímulo e desenvolvimento participando activamente no teatro da concorrência 

internacional contribuindo para o desenvolvimento da economia chinesa como 

um todo. 
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A CEC como empresa que actua em mercados de rápido crescimento e 

de fortes mudanças nas suas estruturas caracterizadoras, de que os de 

“Information Technology” são dos mais concludentes, tem, necessariamente, 

de possuir recursos humanos com as qualificações adequadas para responder 

às solicitações em bens e serviços deste mercados. Daí que se revista de toda a 

importância a política de recursos humanos de forma a criar um ambiente que 

estimule os talentos e o seu potencial, possam colocar as “skills” detidas ao 

serviço da orientação definida pela CEC e, especialmente, que faça surgir 

líderes e empreendedores com criatividade no sector de “High-Tech”. Estes 

deverão ser tais que coloquem a prática estratégias definidas para os mercados 

de presença. 

Assim, os quatros pilares, em que assenta a estratégia e 

posicionamento da CEC são: Orientação pelas Pessoas (“People-Oriented”), 

Unidade (“Unity”), Inovação (“Inovation”) e Serviço (“Service”). “Orientada 

pelas pessoas” significa possuir a força de trabalho com as qualificações 

adequadas para responder às solicitações que afluem à CEC. “Unidade” significa 

que as forças internas estão todas direccionadas para agarrar as oportunidades 

e fazer face aos desafios que se colocam à CEC. “Inovação”, significa dar 

contributo para o desenvolvimento da empresa e da produção de produtos e 

prestação de serviços adequados para as necessidades dos mercados 

especialmente os tecnológicos. É particularmente importante nas empresas 

como a CEC que são tecnologicamente intensivas. Finalmente, “Serviço” é a 

componente chave relacionada com a expansão do mercado e com as relações 

com os clientes. Numa palavra, “Unidade, Inovação e Serviço” é o “core” da 

estratégia da CEC. É o seu suporte, imagem, cultura e valores dos empregados. 

Alguns marcos históricos caracterizam a trajectória percorrida pela 

“CEC” até ao presente: 

• No ano de 1989, fundou-se a “China Electronics Corp.”, tendo 

pelo ano de 1991, o Presidente Chinês Jiang Zemin visitado um das empresas 
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que a integram, a “Huanyue Microelectronics Co., Ltd.”. Dois anos após, a 

“Sangda” viu admitidos à cotação, 27,5 milhões de acções do tipo A na Bolsa de 

Shenzhen (“Shenzhen Stock Exchange”); 

• No ano de 1994, o mesmo Presidente Zemin visita outra 

empresa do conglomerado – a “Shenzhen Kangnuo External Equipment Co. 

Ltd.”. E ainda neste ano é assinado o acordo de transferências de tecnologias 

com a “AT & T Corporation” no âmbito de um Projecto de Circuito Integrados. É 

em 1995 que este conglomerado se institui como a holding detida e controlada 

pelo Estado. No ano seguinte, a “Shanghai Huahong IC” iniciou a produção de 

um produto integrado no “909 Project”; 

• Em 1997, é admitida à cotação em Bolsa de Valores (na 

“Shanghai Stock Exchange”), as acções da Amoi, para além de ter sido 

atribuído o Prémio “National Science & Technology Progress”, pela primeira vez; 

• No ano seguinte, é desenvolvido software intitulado, de “COSA 

V1.1 Domestic Open Plaform System Software” (CS &S) e é atribuído o Prémio 

“National Science & Technology Progress”, pela segunda vez, para além de 

outra empresa pertecente a este conglomerado ter sido admitida à cotação na 

“Shanghai Stock Exchange”; 

• É em 1999, que a CEC coloca em funcionamento o “Wireless 

Researching Center Co. Ltd.”, bem como o “CEC Communication Science & 

Technology Co. Ltd.”; 

• No ano 2000, construiram-se o “State-Level Software Industrial 

Bases”, o “Shanghai Pudong Software Park” e “Zhuhai Southern Software Park”; 

• No ano seguinte, são assinados uma série de contractos entre a 

CEC e a Philips, relativos a projectos de telecomunicações móveis; 

• Em 2002, é comprada a “Tri-Star Petrochemical” sendo ainda 

criado a “CEC Information and Technology Research Institution”; 

• No ano de 2003, por seu lado, a CEC procedeu a um 

reagrupamento das suas principais operações, tendo uma das participadas, a 

“China Software”, procedido à assinatura de uma parceria estratégica com a 

Microsoft, para além de ter sido executado o “SMD Crystalloid Component 

Project”; 
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A estrutura de negócios ou sectores de actuação em que o 

conglomerado se encontra presente, é composta por quatro áreas: 

semicondutores, software, comunicações e bens de consumo electrónicos e 

uma quarta, residual, que aglutina outros negócios de natureza diversa. 

FIGURA 11 – DUAS IMAGENS DO INTERIOR DA “CHINA ELECTRONICS 
CORPORATION” NA ÁREA DOS SEMICONDUTORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere à área dos semicondutores, ela funciona de forma 

integrada, incluindo o design, a concepção e fabrico, verificação dos requisitos 

exigidos sem esquecer a acomodação em cápsulas apropriadas. É nesta área 

que é desenvolvido o projecto de engenharia denominado de “909”, projecto de 

interesse nacional, recorrendo às mais avançadas tecnologias de produção de 

semicondutores, concebendo o design destes. A concepção do design consiste 

em, para além da criação, na exploração do EDA do software e no 

desenvolvimento de produtos digitais, vídeo e bens electrónicos de consumo, 

para além de semicondutores poderosos para telecomunicações e SoC, ASIC, 

designadamente. Presentemente, em Fevereiro de 2008, existem 6 linhas de 

produção salientando-se, ainda, a produção, de circuitos para rádio, memórias 

flash, cartões IC e ID. É na fase de acomodação em cápsulas, que se situa um 

dos mais importantes domínios de verificação da qualidade dos semicondutores, 

respeitando as especificações dos clientes de destino. 

Fundamentalmente, dentro desta área, existem quatro empresas: 
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FIGURA 12 – A “CHINA INTEGRATED CIRCUIT DESIGN CO, LTD.” 

 

• A “China Integrated Circuit Design Co, Ltd.”, desenvolvendo 

software com o auxílio de força de trabalho altamente qualificada, especializada 

e internacionalizada, constituindo uma das empresas líderes mundialmente no 

desenvolvimento de software de que são exemplos, “workstations”, “servers”, 

designadamente; 

• A “Shanghai Hua Hong (Group) Co., Ltd.”, é outra empresa, do 

sector da microelectrónica que, designadamente, trata de operações relativas a 

fundição, também providenciando serviços como o design, desenvolvimento, 

marketing e produção em larga escala de tecnologias como CMOS de alta 

voltagem, memórias não voláteis, RF e SiGe e “crafts”, circuitos ADSL, MCU, e 

cartões de telemóveis, entre outras. No presente, possui duas linhas de 

produção em desenvolvimento: uma de “8-inch” e outra de “4-inch”. Através do 

desenvolvimento destes produtos, estabelece fortes laços de prestação e de 

recebimento de serviços oriundos de estabelecimentos de ensino, de 

investigação e do mundo empresarial. Neste sentido, requer e possui recursos 

humanos fortemente qualificados capazes de prestar serviços e de produzir 

bens com forte valor acrescentado; 

• Outra empresa “China Electronics Smart Card Co., Ltd.”, a 

funcionar desde 1995, situa-se na mesma linha de actividades das 
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antecedentes – produção e desenvolvimento de tecnologias para comunicações 

e para hardware. Designadamente, desenvolvimento de COS, módulos IC e 

semicondutores em larga escala. 

A área de software, integra uma plêiade de produtos e de serviços de 

entre os quais são de destacar os de prestação de design de soluções para 

software, desenvolvimento de soluções tecnológicas e sistemas integrados. A 

CEC possui diversas parcerias e acordos com empresas que possam investir no 

Parque e possibilitem construir um forte sector de “High-Tech”. É de destacar a 

produção de sistemas Linux em software, para além do desenvolvimento de 

software de natureza “intermédia”, como sejam de tradução de línguas, para 

serviços de departamentos governamentais, “Call Centers”, plataformas CRP, 

ERP e SCM, úteis para o sector financeiro, aviação, auto-estradas, correios, 

designadamente. Quatro empresas são de destacar nesta área: 

• A “China Software & Service Co., Ltd.”, é outra empresa 

constituída deste feita com o objectivo de efectuar a transferência de activos, 

especialmente relacionados com software, entre empresas constituintes da 

CEC. É uma das empresas que se encontra apta a fornecer um serviço, global e 

alargado, de desenvolvimento de produtos, integração de sistemas, serviços de 

informação e exportação de software no âmbito de processo de 

“informationalização” (“informationalization”), no original tanto de Estados 

como de empresas. A incubação de alta tecnologia empresarial e a concepção 

de sistemas de informação de qualidade certificada, premiada com vários 

prémios, faz desta empresa também uma das mais competitivas e promissoras 

empresas do sector de software; 
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FIGURA 13 – A “CHINA SOFTWARE & SERVICE CO., LTD.” 

 

• Também a “China Educational Electronics Corporation”, se 

encontra no rol de empresas constituintes da CEC que, em particular, efectua a 

formação de recursos humanos qualificados que se ajustem às necessidades 

das outras empresas constitutivas do Parque e do CEC. Em particular, soluções 

para redes de serviços de educação (instituições de ensino, entenda-se), 

designadamente; 

FIGURA 14 – A “CHINA EDUCATIONAL ELECTRONICS CORPORATION” 

 

• A “Zhuhai Southern Software Park”, é um Parque situado 

na cidade de Zhuhai tendo iniciado a sua actividade a partir das contribuições 

provenientes da CEC (entre outras instituições). Este Parque é composto por 

100 empresas, aproximadamente, tendo o Estado eregido como o “National 

Software Industry Base”. Possui, igualmente, o objectivo de atrair mais 

empresas de eleição para Investigação & Desenvolvimento no domínio do 
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software e criação recursos humanos de primeira água, prestando serviços de 

ensino e de apoio de diversa natureza; 

FIGURA 15 – A “ZHUHAI SOUTHERN SOFTWARE PARK” 

 

• Por fim, temos a “Shanghai Pudong Software Park”, situada 

no “Zhangjiang High-Tech Industrial Park”, uma empresa que resulta de uma 

parceria conjunta entre a CEC e o Município de Shanghai. A sua actividade 

centra-se no desenvolvimento de software, design de semicondutores, 

segurança de informação, serviços de informação, integração de sistemas, 

comércio electrónico, nomeadamente, sem esquecer a exportação de software. 

De entre as cerca de 100 empresas que constituem contam-se a Ericsson e o 

Citigroup; 

FIGURA 16 – A “SHANGHAI PUDONG SOFTWARE PARK” 

 

No que concerne à área das telecomunicações e bens electrónicos de 

consumo, ela relaciona-se com as duas anteriores possuindo como principal 

actividade, um Centro de Investigação e Desenvolvimento independente de 

produtos de telecomunicações móveis. Para além deste Centro, está área ainda 

se dedica à produção, manutenção e operações sobre material diverso e 

telemóveis para GSM, GPRS, CDMA e PHS. Empresas como “Amoi Electronics”, 

“Shenzhen Sangfei”, “CECW” e “CECT”. A prestação de serviços para redes 
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tecnológicas, “routers” e equipamentos de comunicações ópticas, integram, 

ainda os produtos desta área. É, igualmente, a Investigação & 

Desenvolvimento, produção, manutenção e operações mas sobre material 

audiovisual (“AV Product”), que se caracteriza este sector de actividade da CEC. 

Em particular, realçam-se a televisão digital, computadores portáteis, câmaras 

digitais, DVD, PDA, MP3, designadamente, para além de FBT, PCB, 

fornecimento de energia e produtos de controlo remoto. Tal como já sucedia na 

área antecedente, também aqui se destacam quatro empresas: 

• No que concerne à “Amoi Electronics Co., Ltd.”, trata-se de uma 

“joint-venture” que foi celebrada entre a CEC, Huaxia Group e HongKong Xinli 

Corporation. É, em particular, na Investigação e Desenvolvimento, associada a 

produtos digitais, de áudio e vídeo, bem como de “Information Technology”, 

nomeadamente telemóveis que mais se destaca a actividade desta empresa. 

Cinco departamentos, telemóveis, vídeos, áudio, telecomunicações e 

fotoelectricidade, constituem o modo como esta empresa possui organizado o 

seu “lay-out”. Esta empresa, passou de uma empresa, tradicional, produtora de 

equipamento de áudio e de vídeo para uma empresa de 3C (no inglês): 

computadores, comunicações e bens electrónicos de consumo. 

 
FIGURA 17 – A “AMOI ELECTRONICS CO, LTD.” 
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• “Shenzhen Sangfei Consummer Communication Co., Ltd.”. – é a 

segunda empresa. resulta de uma colaboração entre a CEC e a “Royal Philips 

Netherland”, incidente sobre a produção e venda de telemóveis, com 

tecnologias tais como GSM, CDMA, PHS. De realçar que esta empresa possui a 

exclusividade de produção de telemóveis para a Philips em todo o Mundo como 

também possui a sua própria marca – SED. Presta também serviços OEM e 

ODM para os segmentos domésticos e de outras marcas de telemóveis; 

• “CEC Cellon Communication Co., Ltd.” – resulta igualmente de 

uma “joint-venture” entre a CEC e o “Cellon Group”, dedicando-se à 

Investigação e Desenvolvimento, nas tecnologias de 2,5 G, GPRS e 3G de 

telemóveis. Também providencia canais SCM, módulos, plataformas, terminais 

móveis e assistência às marcas de que Haier, Konka, CECT, TCL, Philips, 

Siemens, Utstarcom, Rowa, são alguns exemplos; 

• E, por fim, “CEC Telecom Co., Ltd.” – resulta de uma fundação 

conjunta, que remonta a 1999, entre a CEC e o “Qiaoxing Group”. Dedica-se à 

produção de telemóveis, à Investigação & Desenvolvimento, à produção de 

componentes e ao marketing, designadamente, à venda de redes de marketing; 

FIGURA 18 – A “CEC TELECOM CO., LTD.” 
 

 

 

 

 

 

Por fim, a área residual, “Outros Negócios”, engloba uma série de 

empresas de actividades diversas não enquadradas no âmbito das áreas e das 

empresas antecedentes. Nomeadamente, os sectores, financeiro, comércio, 

engenharia e ainda outro denominado de “negócios sintéticos” (“Synthetical 

Business”, no original). 
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No sector financeiro, a CEC possui, na sua esfera uma instituição, a 

“CEC Finance Co., Ltd.” que, muito embora se enquadre no sector financeiro, 

não é um banco. Encontra-se, todavia, sob a alçada das autoridades de 

Supervisão do Sistema Financeiro da República Popular da China. Em particular, 

os serviços prestados são relacionados com transacções cambiais, aceitação de 

depósitos e concessão de empréstimos, entre outros serviços. Numa palavra: 

ela constitui como que um “braço financeiro” da CEC, globalmente. 

 
 
FIGURA 19 – EDIFÍCIO DA “CEC FINANCE CO., LTD.” 
 

 

 

 

 

 

 

No sector do Comércio, existe uma entidade que tem por incumbência 

tratar do comércio (expedição e recepção) dos produtos relativos à tecnologia 

(entre outros). É a “Trading Enterprises – CEC Import & Export Corporation”. 

Mantém um relacionamento que envolve mais de 140 países e regiões de todo 

o Mundo com mais de 600 produtos exportados. Reveste-se de toda a 

importância como “interface”, entre os produtos produzidos no Parque e o seu 

escoamento para os destinos dentro da China e além-fronteiras. Neste 

contexto, a cooperação internacional, a publicidade, o transporte de produtos, 

contam-se entre as várias facetas cometidas a esta empresa. 
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FIGURA 20 – EMPRESA “TRADING ENTERPRISES – CEC IMPORT & EXPORT 
CORPORATION” 

 

Por seu lado, no sector da engenharia, são de destacar os sistemas de 

acondicionamento de alto nível, do ar para grandes áreas, sistemas de alta 

pureza de gás industrial, de água, sistemas de auto-controlo, sistemas de 

comunicação digitais, prevenção estática, controlo da poluição derivado de 

ambiente electromagnético, circuitos integrados em larga escala, cabos, 

produtos biológicos, designadamente. Neste âmbito existem duas empresas: a 

“CEC System Engineering Head Office” e a “Information Industry N.º 11 – 

Design Research Institute Co., Ltd.”. A primeira opera na integração 

electrónica, instalação de equipamentos de maquinaria electrónica e 

desenvolvimento e fabrico de produtos diversos. A segunda encontra-se 

especializada no “design” de engenharia, consultoria, supervisão, para além de 

sistemas de acondicionamento de alto nível de grandes áreas, sistemas de gás 

industrial de alta pureza e contratos sendo uma participada da CEC. 

Finalmente, no sector de “negócios sintéticos” (“Synthetical Business”), 

são de destacar a “Shenzhen Sangda Electronics Group Co., Ltd.” e a “CEC 

Basic Product Equipment Corporation”. É uma empresa estatal especializada na 

renovação tecnológica, de equipamentos de telecomunicações, equipamentos 

internos e externos para computadores, brinquedos, equipamentos e 

componentes de testes electrónicos, etc.. Por seu lado, a “CEC Basic Product 

Equipment Corporation”, integra a ciência e tecnologia, indústria e comércio, 

entre outras actividades. 
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Um terceiro centro de produção de software tem por nome de “Beijing 

Zhongguancun Science Park” (HSP)12. Ocupa um espaço de, aproximadamente, 

100 km2, e situa-se na cidade de Haidan. É circundada pelas Universidades de 

Pequim e de Tsinghua, e pela cidade da ciência da Academia Chinesa de 

Ciências, entre outros pontos de interesse. Geograficamente, encontra-se 

ainda, perto da “4th Ring Expressway”, “Suzhou Street” e ainda pela “Baiyi 

Road”, todas elas artérias de Pequim. Fica a 25 km a Sul do Aeroporto Capitol e 

a 10 km, a norte, da Estação ferroviária ocidental. 

A política industrial virada para o desenvolvimento do HSP, assenta no 

apoio ao “Zhongguancun Software Park”, “Zhongguancun Biology and Medicine 

Park”, “Zhongguancun Exporting Industrial Park for High-tech Products” e ao 

“Zhongguancun Innovation Base”. O ambiente que envolve este quatro pilares, 

abrange o sistema legal, de financiamento, de atracção de talentos, de 

educação contínua, de espaço de desenvolvimento industrial e serviços sociais e 

de administração pública. 

Foi criado em 1988, há precisamente 20 anos. Integra mais de 6000 

empresas de “High-Tech”, combinando com mais de 100000 pessoas que, 

directa e indirectamente, se encontram relacionadas com as mesmas. Uma das 

principais virtualidades deste centro de produção reside no facto de proceder à 

integração de sinergias entre, por um lado, os sectores de electrónica e de 

“Information Technology”, bem assim como nos sectores biológico e 

farmacêutico. Empresas de que são exemplos, “The Legend Group”, “The Stone 

Group”, “The Founder Group”, “Tsinghua Unisplendor” e “Tsinghua Tongfa”, 

constituem casos típicos, de “fast growing Chinese high-tech”. A IBM, a 

“Hewlett-Packard” e “Hitachi”, entre outras, levaram a efeito o arranque dos 

seus centros de Investigação e Desenvolvimento, ou investiram via “joint-

ventures” neste Centro. Tratou-se do primeiro lugar, de entre os da sua 

                                                 
12 A informação retirada, foi extraída em Março de 2008 do site na página com o endereço 

<http://www.zhongguancun.com.cn>, julgada fidedigna. 
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espécie, aprovados pelo Governo chinês. Foi apenas no ano de 1999 que, este 

mesmo Governo chinês, aprovou a Zona de “Zhongguancun” como de “High-

Tech”, tendo por base o sucesso alcançado até esta data. Por conseguinte, 

passou a constituir uma base experimental de inovação tecnológica, de modelo 

a seguir na incubação de empresas, permitindo a transformação dos resultados 

da Investigação & Desenvolvimento num Parque promissor e à altura das 

exigências do século XXI. É, em consequência, um centro de desenvolvimento e 

de vendas de produtos de “High-Tech”, para além de constituir um centro 

urbano que conduz e arrasta o desenvolvimento socio-económico das zonas 

circundantes, para além dela em si. 

A tomada de consciência de que, a “Information Technology”, é na 

actualidade, a área de actividade económica em mais rápido crescimento, 

constitui o ponto de partida para, as autoridades chineses, estimularem o 

aparecimento destas actividades, incentivarem e atraírem empresas e contextos 

que estimulem a sua actividade. É neste enquadramento que, surge a HSP 

como forma de criação não só de oportunidades e de emprego, como também 

constituindo formas de pequena pressão sobre as formas de ocupação do solo, 

ambiente e recursos naturais. As autoridades vêm as iniciativas como a HSP, 

formas de criação de postos de trabalho e de estímulo da eficiência e, portanto, 

do desenvolvimento do sector de “High-Tech” e de competição do país na cena 

internacional, designadamente, no comércio internacional. A HSP, rotulada, 

apropriadamente, de “China´s Silicon Valley” possui 4800 empresas (das quais 

mais de 1000 estrangeiras e, dentro destas, 20 no TOP das 200 maiores do 

sector “High-Tech”) no domínio da “Information Technology” de entre as quais 

se destacam “Legend Group” (fundador da Universidade de Pequim), “Tong 

Fang” (da Universidade de Tsinghua) e o “The Stone Group” da China Telecom. 

Mas, também, a IBM, a Microsoft, HP, Agilent Technologies, 3COM, Oracle, 

Cisco, Motorola, P&G, Lucent Bell Labs, ABB, Novo Nordisk, Mitsubishi, Mitsui & 

Co., NEC, NTT Data, Fujitsu, Sumitomo, entre outras, são outras empresas de 

nomeada que aqui têm lugar. Melhores serviços prestados de forma a aumentar 

a competitividade do sector nos mercados internacionais, tem sido apanágio 
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das autoridades e das decisões de incentivo. Festivais de “Information 

Technology”, onde pessoas de todos os continentes geográficos são convidadas 

a visitar a HSP e produzir palestras que dêem conta dos últimos 

desenvolvimentos no sector, designadamente, os produtos e tecnologias bem 

como a informação mais actualizada para além das últimas tendências no 

sector e os interesses dos profissionais e dos clientes de “High-Tech”. 

O ambiente envolvente do Parque, possui Universidades em forma de 

“cluster” fornecendo os recursos humanos e as facilidades de Investigação e 

Desenvolvimento, para além de uma extensa rede de bibliotecas dentro da 

órbita da HSP. O número destas bibliotecas, é superior a 100 mas três 

salientam-se em particular: “The National Library”, “Peking University Library” e 

“Tsinghua University Library”. Também possui serviços de desporto e recriação. 

Para além de possuir como envolvente, montanhas, florestas, folhas, de 

majestática beleza, também existem campos de golfe, Hotéis, bares, piscinas, 

locais de massagens, saunas, campos ténis, de fazem parte do rol de serviços 

disponíveis ao Parque. Mas não é tudo. As agências de viagens, também 

proliferam, sendo mais de 200, aproveitando a miríade de locais que constituem 

atracções turísticas de que são exemplos eloquentes a “Cidade Proibida”, o 

“Templo do Paraíso”, o “Parque do Mar do Norte”, a “Praça de Tiananmen”, a 

“Grande Muralha”, o “Parque de Yuanmingyuan”. Estas agências oferecem 

serviços dirigidos a todos os segmentos de rendimento desde os gestores de 

topo até estudantes de ensino universitário. Uma atenção especial é dada à 

fluência de comunicação em várias línguas o que permite que, os serviços de 

agências de viagens se tornem mais exequíveis: para além do inglês, o francês, 

o japonês e o russo. 

No que concerne aos Centros de Saúde, é de mencionar a existência de 

33 hospitais em HSP (dos 192 existentes em Pequim) que prestam serviços de 

saúde. “Beijing Toronto International Hospital”, é um destes centros 

prestadores de cuidados de saúde (primários e secundários) dos mais elevados 

padrões internacionais. 



 

 93

Por fim, cumpre mencionar o quarto e último centro de produção de 

software de seu nome “Guangzhou Software Park”13. Integra-se no âmbito do 

“Tianhe Science and Technology Park of Guangzhou Hi-Tech Industry 

Development Zone” conhecido pelo diminutivo “Tianhe Scitech Park” e 

formalmente denominado por “Guangzhou Tianhe Hi-Tech Industry 

Development Zone”. Existe desde 1991 no âmbito de uma aprovação pelo 

Conselho de Estado. O “Tianhe Software Park”, foi fundado em Agosto de 1999 

e, em Dezembro de 1999, foi instituído como uma das “China Software Industry 

Bases”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Informação retirada, durante o mês de Março de 2008, do site <http://www.thstp.com>, 
julgada fidedigna. 
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FIGURA 21 – LOCALIZAÇÃO DO “TIANHE SCI 
TECH PARK” 

 
 

FIGURA 22 – LOCALIZAÇÃO DA PROVÍNCIA DE 
GUANGDONG 

 
 

FIGURA 23 – DISTRITOS DA CIDADE DE 
GUANGZHOU 

 
 

FIGURA 24 – MAPA DA SUPERFÍCIE DE TIANHE 

 
LEGENDA 

A: Eastern IT Cluster B: Western IT Cluster 
C: Southern IT Cluster D: Central Service 

Area 
E: Biopharm & New Material 
(Developed) 

F: Forest 

G: Reservoir  
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FIGURA 25 – VISTA PANORÂMICA 

 
 

 
FIGURA 26 – OUTRA VISTA PANORÂMICA DE “TIANHE GUANGZHOU” 

 

Fica situado a nordeste da cidade de Guangzhou com um total de 6,69 

km2. Em particular, na área de “Tianhe Software Park”, é desenvolvida uma 

nova marca dentro do sector de “Information Technology”, ocupando 4,15 km2. 

Rodeado de 3 parques florestais (Phoenix, Huolu e Baowei), dois reservatórios 

(Lingtang e Xintang). É ainda rodeado de uma rede de estradas que facilitam o 
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acesso, para além de Centros Comerciais de alta classe, hotéis, restaurantes, 

Centros de lazer, apartamentos de luxo, quarteirões residenciais. A construção 

de uma cidade da Ciência, de um Centro Olímpico, entre outros, também está 

prevista ou já construída, para além de um Jardim Botânico. 

 

FIGURA 27 – QUARTEL-GENERAL DA 
GUANGZHOU TIANHE INTERNATIONAL 
CENTRE FOR SCITECH AND TRADE 
EXCHANGES 

 

 

FIGURA 28 – AFILIADA 1: TANGXIA 
SUBPARK 

 

 

FIGURA 29 – AFILIADAS 2 E 3: JINSHAN 
BUILDING E HUAJING BUILDING, 
RESPECTIVAMENTE 
 

 

 

FIGURA 30 – GAOTANG NEW ZONE 

 

 

Na actualidade, possui mais de 1000 empresas nos sectores de 

actividade da electrónica, financeiro, impostos, segurança, gestão, E-comércio, 

designadamente. De entre as empresas presentes encontram-se a Microsoft, a 

IBM, Ericsson, Motorola, Lenovo, Digital China, Start Group, entre outras. Das 

1000 empresas, 300 são empresas de “High-Tech” e, destas, 250 são empresas 

ligadas ao sector de software. 

Do ambiente envolvente deste Parque, é de salientar, acrescidamente, 

a existência de 12 Colégios e Universidades, 44 instituições regionais de 

Investigação e 3 laboratórios nacionais. Trabalham, aproximadamente, 30 000 
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profissionais, dos quais cerca de 20 000 com formação académica média e 

sénior. A plêiade de estudantes graduados que, todos os anos são oriundos de 

meios académicos alimenta este e outros Parques. O Estado propicia ainda um 

forte apoio serviços públicos, sistema educativo e de estágios, certificações e 

registos de patentes de software e consultoria em serviços para o sector de 

“High-Tech”, especialmente, de software. De referir que, sistemas de 

qualidade, de estímulo ao aperfeiçoamento, validação do software e engenharia 

das componentes electrónicas, assim como a coexistência de uma “technology-

capital-market-management-strategy”, apoiada por empresas de capital de 

risco, trazem e atraem novas empresas e projectos de investimento, de fusão e 

de cisão de cerca de 100 empresas. 

 

QUADRO 10 - PATENTES, ROYALTIES, DESPESAS E INVESTIGADORES EM I & D E 
UTILIZADORES DE INTERNET NA CHINA 

PATENTES 
GARANTIDAS A 

RESIDENTES 

RECEITAS DE 
ROYALTIES E 
DIREITOS DE 

LICENÇAS 

DESPESAS COM 
INVESTIGAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO (I & 
D) 

INVESTIGADORES 
NA I & D 

UTILIZADORES 
DE INTERNET 

(POR MILHÃO 
DE PESSOAS) 

2000-2005 

(DÓLARES DOS 
EUA POR PESSOA) 

2005 

(% DO PIB) 
2000-2005 

(POR MILHÃO DE 
PESSOAS) 
1990-2005 

(POR 1000 
PESSOAS) 

1990 2005 16 0,1 1,4 708 
0 85 

FONTE: (e) = RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 2007/2008 (PÁGINA 276); 

Pela observação do Quadro 10, conclui-se que, o número de patentes 

que a China e o seu sistema de jurídico, conseguiram proteger foi, no período 

entre 2000 e 2005, de 10 patentes por cada milhão de pessoas. Por outro lado, 

em 2005, as receitas de “royalties” bem como os direitos de licenças, ascendeu 

a 0,1 USD por pessoa. Já no que se refere às despesas com Investigação & 

Desenvolvimento, em percentagem do PIBPM, no período que vai do ano 2000 

para 2005, ascendeu a 1,4% o que significa qualquer coisa como, 

sensivelmente, 280 mil milhões de yuans. Este valor é acompanhado pela 

existência de um número médio de investigadores na área da Investigação & 

Desenvolvimento de 708, no período que vai de 1990 a 2005. A Internet, e o 

seu acesso, é um fenómeno relativamente recente. No ano de 1990, por cada 

mil pessoas, o número de pessoas que a ela acediam era nulo. Quinze anos 

após, era de 85 por cada mil pessoas da população chinesa. 

Deleted: 10

Deleted: 10



 

 98

 

II.3. - RISCOS, COMPENSAÇÕES E IMPLICAÇÕES DO 

SECTOR “HIGH-TECH” E RELAÇÕES COM INVESTIMENTO 

DIRECTO ESTRANGEIRO 

Walsh (2003, p. 1) salienta numa nota introdutória que “a República 

Popular da China, está-se a tornar uma potência global tecnológica e científica”. 

Não é de surpreender que, uma economia com altíssimas taxas de crescimento 

do PIB em termos reais, catapulte a economia Chinesa como um todo e, o 

sector de “High-Tech” em particular, para os países com maiores quantidades 

produzidas e exportadas de bens e serviços provenientes deste domínio de 

actividade. Este pormenor constitui, indubitavelmente, uma oportunidade de 

investimento não só doméstico como também, principalmente, para o directo 

estrangeiro na China (e também vice-versa) o que significa a criação de 

oportunidades, adicionais, de crescimento económico, de inovação, de 

transferência de tecnologia de e para a China. De acordo com a opinião de 

Walsh (2003, p. 3) o sintoma da detecção e da tradução na realidade deste 

fenómeno, está patente no facto de o peso dos bens oriundos do sector de 

“High-Tech” exportados pela China, no ano 2000, relativamente à totalidade 

dos bens exportados, representar cerca de 20% quando uma década antes não 

ia além dos 5%. Este facto, ainda segundo este autor, é corroborado por, em 

1995, mais de 80% da produção destes bens (como bens electrónicos e 

electrodomésticos) ser proveniente de empresas de capital estrangeiro na China 

quando, cinco anos após, caiu para, aproximadamente, 50%. Assim, a base 

produtiva chinesa deixa de ser de capital estrangeiro, diminuindo a importância 

de empresas estrangeiras para ser substituído por empresas de base nacional 

(chinesa) o que denota uma capacidade de assimilação e de adopção de 

tecnologias e processos de produção de traça estrangeira. Porventura, é 

também um dos factores de explicação, mais do que de contribuição, para as 

altas taxas de crescimento do PIB, a preços de mercado. Não obstante, 

subsiste, todavia, uma crescente dependência da economia chinesa de 
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matérias-primas e de produtos que constituem “inputs” para a produção dos 

bens oriundos de “High-Tech”. Aqui coloca-se a questão de saber se a China se 

encontra a percorrer uma trajectória que a tornará um “player”, no mercados 

internacionais deste sector, independente de tecnologias estrangeiras e do 

“know-how” ou se, inversamente, a China se encontra dependente destas 

inteiramente via investimento (directo) estrangeiro. Uma parte das tendências 

de algum comércio internacional mais recente, desde os anos 90, é explicado 

pela globalização económica que provocou modificações acentuadas nos 

padrões de comércio e, concomitantemente, nos fluxos do factor capital, do 

factor trabalho, da tecnologia e do “know-how” o que acarretou consequências 

na Investigação & Desenvolvimento tanto do ponto de vista do investimento 

efectuado pelas países como do investimento na educação e na formação do 

capital humano que produz e induz este mesmo desenvolvimento. Em particular 

a China, mais do que qualquer outro país, observa-se que, a internacionalização 

se salienta em particular pela via da Investigação & Desenvolvimento. Assim, é 

o influxo de conhecimento científico e o “know-how” tecnológico para além dos 

equipamentos que, propiciam a crescimento acelerado da economia chinesa no 

sentido da modernização e do desenvolvimento de todos os sectores, em geral, 

incluindo a indústria e o sector militar. 

Esta aptidão de aproveitar o maná se potencial de estímulo e de 

desenvolvimento da economia em geral e de alguns sectores em particular da 

China, é condicionada pela criação de um ambiente propício a este 

aproveitamento. Ele ocorre via infra-estruturas científicas e tecnológicas, 

elaboração de estratégias para o desenvolvimento e pelo aproveitamento de 

capacidades para explorar e as aproveitar proficuamente. 

A predisposição e receptividade da economia chinesa em geral para o 

estímulo e criação de ambientes adequados à Investigação & Desenvolvimento 

e ao enquadramento propício a este, remonta ao já longínquo ano de 1979. 

Com efeito, de acordo com Walsh (2003, p. 41), foi neste ano que se 

começaram a criar as “Zonas Económicas Especiais” (ZEE) em território chinês. 
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Constituíram, de acordo com este autor, os primeiros passos de vários 

tendentes a um novo desenvolvimento experimental por via do estímulo ao 

investimento em determinadas zonas geográficas delimitadas. Foram, 

propositadamente, construídas longe da capital chinesa, Pequim (em inglês, 

Beijing) e, ao longo da costa marítima, tendo constituído os primeiros passos 

para a implementação de reformas económicas orientadas para e pelo mercado 

que possibilitaram a abertura de fronteiras ao investimento (directo) 

estrangeiro. Se bem que, inicialmente tenham atraído este investimento, elas 

não tinham o objectivo de ser direccionadas para o sector de “High-Tech”. 

Foi nos anos seguintes, nas décadas de 80 e de 90, que a orientação 

foi dirigida para este sector por partes das autoridades governamentais. 

Traduziu-se tal na definição de zonas mais direccionadas para este sector, 

apoiada pela criação de “joint-ventures", bem como empresas com “know-how” 

estrangeiro o que permitiu aproveitar conhecimentos já existentes, 

possibilitando a transferência de tecnologias estrangeiras, construindo sectores 

alicerçados em fileiras produtoras de produtos passíveis de exportação e de 

aceitação para e nos mercados externos. Como inicialmente, se encontravam 

em zonas costeiras os sectores objecto de desenvolvimento foram os do 

armamento e defesa. Quando as autoridades decidiram enveredar pelo 

desenvolvimento de outros sectores, uma nova estratégia foi implementada. De 

facto, no ano de 1985, o Partido Comunista Chinês decidiu reformar o sistema 

científico e tecnológico. Fundamentalmente, este a partir desta data, 

investigadores civis e militares, passaram a “competir”, para além do 

desenvolvimento e extensão a outros sectores contemplar a coordenação com 

diversas instituições como sejam Institutos de investigação, Universidades e 

empresas de diversos sectores de actividade. É a partir desta fase que se torna 

ainda mais receptiva a absorção do “know-how” tecnológico estrangeiro, o que 

permitiu abrir novos horizontes e canais quer a tecnologias quer a “experts” em 

ciência e tecnologia. Para além de ter promovido a aproximação da comunidade 

científica com a comunidade e meio empresarial. De um modo geral a 
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organização do sistema de Ciência e Tecnologia nacional obedece a partir de 

1985, ao esquema patente na Figura 31. 

 

FIGURA 31 – ENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE INOVAÇÃO NACIONAL DA 
REPÚBLICA POPULAR DA CHINA 
 

 

Trata-se da “Decisão de Reforma do Sistema de Gestão de Ciência 

Tecnologia”, datado de 1995. Assenta, como se pode ver pela Figura 31 em 

três pilares A, B e C: 

• No pilar A, figura o Governo Central (englobando o Conselho de 

Estado, Ministérios e Comissões diversas), 

• No pilar B, observam-se Institutos de Investigação, Estágios 

profissionais e Universidades; 

• No pilar C, temos empresas, das quais umas são estatais outras 

são “Novas Empresas Tecnológicas” e outras, ainda, empresas estrangeiras; 

Estes pilares são coordenados por uma plêiade de organismos que 

interagem entre si permitindo a interligação entre os pilares e a aplicação de 

políticas apropriadas de incentivo e de exequibilidade dos objectivos a atingir. 

A - GOVERNO 
CENTRAL 

Conselho de Estado -  
Ministros -  
Comissões 

B - INSTITUTOS 
Research –  
Estágios –  
Educação 

(Universidades)

C - EMPRESAS 
Detidas pelo Estado -  

NET´s -  
Detidas por 
Estrangeiros
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Este sistema, funcionando de forma integrada, dá corpo à estratégia de 

exploração das contribuições dos vários intervenientes: Governo, 

Administrações locais, Universidades, Institutos de Investigação e, sobretudo, a 

localização em que toma corpo esta rede, confinada a determinados espaços 

geográficos (zonas). 

Para o século XXI, a ênfase colocada no desenvolvimento tecnológico 

nos sectores de “High-Tech”, traduz-se na informatização de todos os sectores 

de actividade económica da China, dado que se considera que a 

“informatização constitui a chave da promoção do avanço industrial, da 

industrialização e da modernização”, citando Walsh (2003, p. 70). Neste 

enquadramento, no quinquénio 2001-2005, foram identificadas 12 tecnologias 

que receberam a atenção redobrada no que respeita apoio das autoridades 

políticas: circuitos integrados em super-escala e software para super-

computadores, sistema de segurança de informação, “e-administração” e “e-

finanças”, “bio-chips” e “gene-chips”, automóveis eléctricos, comboios de 

levitação magnética, medicamentos novos e modernização da produção de 

medicamentos de medicina tradicional chinesa, produção intensiva de produtos 

agrícolas, produtos lácteos, segurança alimentar, produtos agrícolas 

conservados em água e controlo da poluição na água e estabelecimento de 

padrões técnicos chave. 

Um aspecto sobressai na globalização à escala mundial. Começa em 

meados da década de 80 coincidindo com os esforços de reforma e 

reestruturação da economia e do Sistema de Ciência e Tecnologia. Se bem que 

a o investimento (directo) estrangeiro tenha beneficiado acentuadamente a 

economia chinesa como um todo e o sector de “High-Tech”, em particular, o 

que é facto é que coloca algumas questões em termos de riscos, de 

compensações e de implicações de diversa natureza no que se refere à 

“Investigação e Desenvolvimento”. 
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Os benefícios da globalização e do investimento na “Investigação e 

Desenvolvimento” estrangeira em “High-Tech” sobre a totalidade da economia 

chinesa processa-se de várias formas. Pela transferência de tecnologia, pelos 

contratos celebrados ou acordos de partilha de risco, pelo investimento em 

“Investigação e Desenvolvimento” em “High-Tech” proveniente do estrangeiro 

que possui efeitos indirectos sobre as actividades (“spillover effects”) e os 

sectores da economia chinesa para além dos efeitos directos. Desde logo 

permite que sejam adquiridos conhecimentos tecnológicos de fonte estrangeira 

que possibilitam o desenvolvimento das “skills” necessárias à construção do 

“Vale da Morte” (“Valley of Death”), isto é, o GAP existente entre os novos 

avanços na investigação e as forças de mercado que ajudam a trazer ideias à 

fruição científica em “Investigação e Desenvolvimento”. Estes centros de 

origem estrangeira sedeados na China desempenham um papel muito 

importante na detecção e no preenchimento deste GAP. Em especial, porque 

permite que a China beneficie de uma base científica altamente especializada 

com efeitos benéficos, directos e indirectos, o que permite apoiar e acelerar os 

esforços de inovação tecnológica e tornar a China melhor dotada de “skills” 

provenientes de parcerias e acordos de risco conjunto. Por outro lado, este 

esforço de investimento em Investigação & Desenvolvimento estrangeiro 

também contribui com esforços de disseminação do conhecimento científico por 

todo o país, em especial, com um alto prémio sobre a formação académica dos 

recursos humanos nas ciências que mais directamente estão em conexão com o 

sector de “High-Tech”: matemática, engenharia e ciências básicas (de forma 

mais estreita). Este esforço tem possibilitado, estancar a fuga de “cérebros” de 

origem chinesa para o estrangeiro e que, uma boa parte, se fixe em território 

chinês, com a adopção do conhecimento gerado e utilizado nos países mais 

avançados tecnologicamente e em Investigação & Desenvolvimento. 

A sociedade civil também beneficia do esforço encetado nesta área. É o 

que sucede com os benefícios sobre infra-estruturas tecnológicas, com a 

despesa pública municipal em “Information Technology” que se evidencia sobre 

as áreas circundantes das “Zonas de Desenvolvimento de High-Tech”. Por seu 
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lado, o investimento estrangeiro nesta área contribui para o desenvolvimento 

de diversas formas. Pelo financiamento às empresas, pelo fornecimento de 

equipamentos de telecomunicações e pelo “know-how” afecto a estas áreas. 

Por outro lado, a interacção entre os sectores da economia e os centros de 

Investigação & Desenvolvimento, induz benefícios sobre e provenientes do 

sector militar e da defesa que, por seu turno, provoca efeitos sobre outros 

sectores da economia, quanto mais não seja, em virtude de acréscimo de 

despesa efectuada. Sem esquecer o universo das empresas: no aumento da 

quota de mercado doméstica em cada sector de actividade, no desenvolvimento 

de novos produtos e de novas linhas de produtos para além da implementação 

de estratégias de negócios inovadoras e com a tónica nos mercados 

internacionais. Walsh (2003, p. 109), afirma o seguinte: 

“Estas e outras empresas chinesas [Bird, TCL, Konka] ___ por via de 

uma combinação de alianças estratégicas com empresas estrangeiras do sector 

de «High-Tech», incluindo «Investigação e Desenvolvimento», facto trabalho 

talentoso de baixo custo comparativamente, marcas nacionais de baixo preço, 

amplo apoio governamental, e, crescentemente, os seus próprios esforços de 

«Investigação e Desenvolvimento» em «High-Tech» ___, são o início de uma 

modificação da imagem da marca do «made in China»”. 

É importante salientar neste domínio que, por mais acentuados que 

sejam os benefícios obtidos pelas China, em geral, e pelas empresas chineses 

de “High-Tech”, em particular, a economia chinesa ainda continuará, por muitos 

e largos anos, dependente da tecnologia estrangeira, do “know-how” e das 

componentes de “High-Tech” provenientes do estrangeiro. Os EUA fazem-se 

sentir e ainda se farão, por muito mais tempo, em particular, por via do 

mercado de software e por via dos equipamentos de telecomunicações móveis. 

Walsh (2003, p. 111), identifica dois domínios onde a China ainda 

subsistirá como país dependente do exterior na Ciência e Tecnologia e da 

evolução do conhecimento da maioria dos países industrializados: 
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• no estabelecimento de relações internas e comunicações entre 

grupos nas áreas da ciência, tecnologia e sectores de actividade, para além de 

alguma falta de coordenação entre os objectivos de desenvolvimento definidos 

pelas autoridades governamentais e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Há, 

por assim, dizer, ainda uma dessincronização, entre a comunidade científica e 

os objectivos e políticas definidos politicamente; 

• no sector da defesa, em virtude das sanções impostas devido ao 

Tiananmen. Não obstante o sector da “High-Tech” favorecer este sector, fica 

muito aquém do que seria possível (e desejável) uma vez que a relativamente 

pobre força militar chinesa resulta de um isolamento imposto por este facto 

e/ou devido às últimas políticas de defesa. 

Ainda é de realçar a fidedignidade e preparação para tirar partido 

benéfico do conhecimento proveniente do exterior, por parte das empresas 

chinesas e outras sedeadas no mesmo território. A este propósito, Walsh (2003, 

p. 112), interroga-se se as empresas aprenderam o suficiente. O que coloca a 

necessidade de saber qual o papel que a Investigação & Desenvolvimento na 

China poderá ter no futuro desenvolvimento do sector de “High-Tech”. 

Algumas interrogações e inquietações são de salientar quanto aos 

rumos que toma a Investigação & Desenvolvimento da “High-Tech” na China, 

nos anos mais recentes até 2008 e nos próximos anos. Certos programas de 

desenvolvimento científico preconizam mais a ênfase na aquisição de 

tecnologias e na adopção das mesmas do que em dar “um salto em frente” (“in 

order to leap-ahead” citando Walsh (2003, p. 113)), o que traduz a existência 

de alguns riscos no que concerne à Investigação & Desenvolvimento na China. 

A aquisição e absorção do conhecimento tecnológico transferido do exterior 

para a China, em particular o que é proveniente dos Estados Unidos, é 

merecedor de reservas, mormente no que concerne ao facto de ser transmitido 

um conjunto de qualificações aos mais variados sectores da economia chinesa, 

directa e indirectamente que, mais tarde ou mais cedo, dotam a China dos 
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requisitos para constituir um sério concorrente dos Estados Unidos (das 

empresas, em particular). Por outro lado, a drenagem de “cérebros” da China 

para os estudantes, especialmente no que concerne aos recursos humanos 

formados nas Universidades chinesas e que facilmente são aliciados para 

trabalharem, por exemplo, nos Estados Unidos, constitui outro factor de risco. A 

formação de recursos humanos pode assentar no território chinês, ser 

“exportada” para os Estados Unidos e depois ser utilizada na produção de 

conhecimento que, por sua vez, é “exportado” para a China. Mas esta questão 

pode ser colocada de modo diferente: a transferência de tecnologia dos Estados 

Unidos para a China pode originar desenvolvimento do tipo “novo” iniciados 

pela primeira vez na China o que poderá induzir maior desenvolvimento 

tecnológico na China e maior competitividade do que nos Estados Unidos. 
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II.4. - EMPRESAS PRESENTES E MOTIVOS DE 

IMPLANTAÇÃO. O CASO PARTICULAR DO FACTOR 

PRODUTIVO TRABALHO 

Olsen (2006, p. 7), desde logo exibe uma matriz de abordagem do 

““outsourcing”” que s encontra patente na Figura 32. 

 

FIGURA 32 – MATRIZ ILUSTRATIVA DE “INSOURCING”, “OUTSOURCING” E 
“OFFSHORING” 

LOCALIZAÇÃO  
NACIONAL INTERNACIONAL 

 

ENTRE EMPRESAS 
(“OUTSOURCING”) 

“OUTSOURCING” 
DOMÉSTICO 

“OUTSOURCING” 
INTERNACIONAL 

 
 

SOURCING DENTRO DE EMPRESAS 
(“INSOURCING”) 

OFERTA DOMÉSTICA “INSOURCING” 
INTERNACIONAL 

 
 

“OFFSHORING” 

  DENTRO DE PAÍSES ENTRE PAÍSES  
Fonte: “Productivity Impacts of Offshoring and Outsourcing: a Review”, OCDE Directorate for Science, Technology and 
Industry (STI), Statistical Analysis of Science, Technology and Industry, STI 2006/1 Working Paper, de Karsten Bjerring 
Olsen. 

Trata-se de um abordagem que incorpora as relações entre o 

“outsourcing” dentro de fora de um país e dentro e fora das empresas. De 

acordo com Olsen (2006, p. 7), não obstante ser frequente considerar o saldo 

global do recurso ao “outsourcing”, negativo, traduzido em perdas de 

empregos, entre 7 a 8 milhões anualmente nos Estados Unidos, não é, contudo, 

pacífica esta ideia. Com efeito, segundo este autor, existem estudos que 

apontam para a direcção oposta. É o que sucede com Slaughter (2004) citado 

pelo mesmo Olsen (2006, p. 7), que refere o aumento do emprego dos Estados 

Unidos derivado à externalização de operações quer entre empresas mas 

dentro do mesmo país, quer entre países. De entre os principais benefícios que 

as economias podem beneficiar, cumpre mencionar, designadamente, a 

avultada criação de empregos de alta qualidade criados em países menos 

desenvolvidos possibilitando a obtenção de benefícios de entre os quais se 

destacam uma base económica mais forte, aumento nas despesas de consumo 

domésticas e maiores importações de economias desenvolvidas. Por outro lado, 

pode, ainda, reforçar as condições de vida dos países via aumento da 

produtividade e via redução dos custos o que possibilita a preços dos bens de 
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consumo final a preços mais baixos e aumento dos salários reais. Por outro 

lado, possibilita ainda que se obtenham benefícios via reafectação do factor 

trabalho daqueles que perderam o seu posto de trabalho devido ao 

“outsourcing” o que permite a reocupação, do mesmo factor trabalho, em 

tarefas mais compensadoras, mesmo que impliquem, temporariamente, custos 

de ajustamento. 

De acordo com o pensamento de Olsen (2006, p. 8), as decisões de 

“outsourcing” certas actividades, são essencialmente, relacionadas com os 

custos de produção, de distribuição e com a produtividade. A decisão de 

“outsourcing” possibilita às empresas, reafectar o seu relativamente ineficiente 

processo produtivo a entidades que prestem serviços externos não apenas com 

preços mais baratos e igual eficiência permitindo o enfoque da empresas nas 

áreas “core” e em que possui vantagens competitivas podendo aumentar a sua 

produção ou iniciar novas actividades. 

A decisão e a teorização de aspectos relevantes de internalizar, 

externalizar ou recorrer ao “outsourcing” de actividades ou de fases do 

processo produtivo, remonta a Coase (1937), na sobejamente conhecida teoria 

da empresa. Na sequência dos estudos da “Teoria da Agência” e da “Teoria dos 

Custos de Transacção”, outros autores mais recentes, como Antràs et al (2005) 

citados em Olsen (2006, p. 8), alertam para o facto de que as decisões de 

“outsourcing” poderão estar na base de estímulos à produtividade se conduzir à 

criação de novas empresas e à destruição de velhas empresas. Este processo 

recupera, no fundo, a ideia de “destruição criativa”, na senda de Joseph 

Schumpeter. Esta tem efeitos sobre a produtividade mas não se pode esquecer 

ou negligenciar a importância dos efeitos “spillover” provenientes do 

conhecimento e do enfoque apenas em actividades nas quais as empresas 

revelem mais capacidades, sobre a produtividade colocando de lado a execução 

de actividades menos eficientes. Estão positivamente correlacionadas, as 

decisões de “outsourcing””e a existência de salários reais mais elevados, o que, 

de acordo com Girma e Görg (2004), de acordo com Olsen (2006, p. 20) estão 
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relacionados com a poupança de custos decorrentes das decisões de 

“outsourcing”. Esta evidência, também, é um sintoma de que os processos de 

especialização ficam mais acentuados via recurso ao “outsourcing” de 

actividades que antes era menos eficientes. Tomiura (2004) citado por Olsen 

(2006, p. 20), encontrou evidência para empresas japonesas de que, no ano de 

1998, as decisões de “outsourcing”, das empresas era mais predominante 

naquelas que eram mais produtivas e mais intensivas em trabalho nos seus 

processos de produção. A utilização de computadores, do factor trabalho 

altamente especializado e as despesas de Investigação & Desenvolvimento por 

trabalhador, revelaram-se, também, positivamente relacionadas com as 

decisões de “outsourcing”. É de salientar que, a detenção e utilização de 

capacidades tecnológicas revelaram-se decisivas na tomada de decisões sobre 

as actividades a serem objecto de “outsourcing”. 

Feenstra e Hanson (1999) citados por Olsen (2006, p. 21), no caso dos 

sectores de manufacturas dos Estados Unidos no período de 1979-1990, 

encontraram, evidência de que o “outsourcing” de empresas sedeadas em 

diferentes países, possuiu um efeito positivo e significativo no aumento dos 

salários dos trabalhadores não afectos directamente à produção de produtos. 

Egger e Egger (2001) citados por Olsen (2006, p. 22), no contexto do período 

de 1995 a 1997, nas indústrias transformadoras, no Reino Unido, a taxa de 

crescimento do factor trabalho altamente especializado comparativamente com 

a taxa de crescimento do factor trabalho menos especializado era superior em 

1,8%. Mas no contexto dos sectores expostos ou com fortes relações nas 

fileiras importadora/exportadora, este rácio era superior ascendendo a 18%. 

Helg e Tajoli (2004) estudaram as relações entre o factor trabalho altamente 

especializado e os trabalhadores em geral no processo de “outsourcing” em 

Itália e ma Alemanha. Encontraram evidência empírica de que, em Itália o 

factor capital e as “skills” do factor trabalho são substitutos entre si ao passo 

que na Alemanha são complementares. Por seu lado, Strauss-Kahn (2002), 

encontraram no período de 1977 a 1996, na França, evidencia empírica 

suficiente de que os efeitos das decisões de “outsourcing” tinham um efeito 
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negativo (diminuição) do peso do emprego não especializado no total do 

emprego e que 11 a 15%, das variações do factor trabalho especializado, 

dentro dos sectores importadores de “inputs”, no período de 1977 a 1985, eram 

devido a estas decisões de “outsourcing” e de 25% no período de 1985 a 1993. 

Mais recentemente, Geishecker e Görg (2005) citados por Olsen (2006, 

p. 23), concluíram que, na Alemanha para as indústrias de manufacturas 

relativas ao período de 1991 a 2000, os salários dos indivíduos altamente 

especializados conheceram um efeito positivo das decisões de “outsourcing” 

apenas se estes se encontravam em sectores de utilização intensiva do factor 

trabalho altamente especializado. Pelo contrário, as decisões de “outsourcing” 

revelaram-se possuir um efeito negativo sobre os salários do factor trabalho 

menos especializado apenas nos sectores que utilizavam de forma mais 

intensiva o factor trabalho menos especializado. 
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CAPÍTULO III – ÍNDIA 

A par da China, a Índia revela-se também uma economia que conhece 

uma população que habita o território da mesma ordem de grandeza. É, por 

isso, desde logo, um país que, até por contraponto com outro e da mesma 

localização geográfica, deverá ser estudado por forma a se conhecer que tipo 

de estruturas, económicas e sociais, ele possui e que (dis)semelhanças nos 

sectores produtores de bens de alta tecnologia (aqueles que nos debruçamos, 

em particular). 

Por outro lado, é também notório que, tendo a Índia uma cultura 

distinta (completamente?) da cultura chinesa, no aspecto religioso, ético e 

moral, que no caso da Índia, em particular, condiciona, a vida social, é assaz 

pertinente conhecer em que medida o perfil da economia é influenciado por 

este aspecto e de que modo as estruturas reforçam ou não a formação deste 

perfil. E, ainda mais, é necessário saber que sentido de evolução futura, é 

possível descortinar com base neste perfil e nos seus traços condicionantes. 

Em acréscimo, possibilita-se também que, se possa conhecer em que 

medida é que dois países que se encontram, de um ponto de vista geográfico, 

relativamente próximos um do outro, é que mantêm relações de vária índole 

entre si e porquê ou, caso contrário, tentar conhecer o porquê de não as 

(man)terem. 

III.1. - BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ECONOMIA: 

ENQUADRAMENTO E EVOLUÇÃO RECENTE 

Do mesmo modo e pelas mesmas razões que já acontecia com a China, 

também com a Índia sucede o mesmo: não é possível caracterizar a estrutura 

da economia indiana nos seus principais aspectos sem conhecer a mesma 

plêiade de indicadores. Para além de se conhecer, em aspectos como sejam de 

cariz demográfico, se existem caracterizações, actuais, muito próximas e, 
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independentemente disso, se existem sentidos de evolução semelhantes ou 

diferentes apenas ou completamente distintos. Assiste-se, hoje em dia, à 

emergência de cada vez mais notícias sobre o papel preponderante que, em 

alguns domínios, a China desempenha. Mas, em simultâneo, urge saber se um 

país como a Índia, se encontra na mesma peugada e poderá “fazer frente” à 

China. Daí que uma caracterização deste pais se imponha, principalmente por 

este motivo (acompanhado de descrições/caracterizações apropriadas). 

 

QUADRO 11 - INDICADORES: POPULAÇÃO, EMPREGO, TAXA DE DESEMPREGO E 
FORÇA LABORAL 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 P 
POPULAÇÃO TOTAL (EM MILHÕES) (a) 

VARIAÇÃO ANUAL, EM % (a) 
1051 
1,6 

1068 
1,6 

1085 
1,6 

1101 
1,5 

1118 
1,5 

- 

POPULAÇÃO URBANA (EM % DA POPULAÇÃO 
TOTAL) (a) 

28,1 28,3 28,5 28,8 29 - 

EMPREGO TOTAL (EM MILHÕES) (a) 
AGRICULTURA (EM MILHÕES) (a) 
INDÚSTRIA TRANSFORMADORA (EM MILHÕES) 

(a) 
OUTROS (EM MILHÕES) (a) 

… 
… 
… 
… 

… 
… 
… 
… 

… 
… 
… 
… 

368,87 
207,08 
69,39 
92,41 

… 
… 
… 
… 

- 

TAXA DE DESEMPREGO (EM %) (a) … … … 3,1 … - 
FORÇA LABORAL (EM MILHÕES) (a) 

VARIAÇÃO ANUAL, EM % (a) 
… 
… 

… 
… 

… 
… 

380,79 
… 

… 
… 

- 

FONTE: (a) = KEY INDICATORS 2007, VOLUME 38, ASIAN DEVELOPMENT BANK, PÁGINAS 230 A 236; 

De acordo com a observação e análise do Quadro 11, a população 

indiana tem crescido, desde 2002 até 2006, a taxas de 1,6% anualmente, de 

2002 para 2004 e a 1,5% em 2005 e 2006. No espaço de cinco anos, passou 

de 1051 milhões de pessoas para 1118 milhões (uma variação em termo 

absolutos de 67 milhões – o que perfaz uma média anual de cerca de 13 

milhões). Comparativamente com a população chinesa, é um número inferior, 

reportado ao ano de 2006. Contudo, como o ritmo de crescimento da 

população indiana, anualmente, em percentagem, é o triplo do ritmo da chinesa 

(que era de 0,5, recorde-se), então infere-se que em poucos anos a população 

da Índia será superior à da China. Este é um aspecto não negligenciável, uma 

vez que constitui a base da existência do factor trabalho, disponível na 

economia e de alimentação das necessidades deste factor por parte dos 

sectores de actividade produtiva. Em percentagem do total, refira-se que se 

observa um ligeiro acréscimo de 0,8 pontos percentuais, de 2002 para 2006, na 
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população residente nos centros urbanos. Representa, em valor absoluto, cerca 

de 9 milhões de pessoas (o que não é negligenciável). 

Do ponto de vista do emprego total por sectores de actividade, em 

milhões de pessoas, constata-se que, a economia, no ano de 2005, possui uma 

população total empregada que ascende a cerca de 370 milhões de pessoas, 

Destas, cerca de 207, estão a exercer actividade no sector agrícola. O sector 

denominado de “Outros”, supostamente conotado com o terciário, surge logo 

em segundo lugar em importância com cerca de 93 milhões de pessoas. A 

indústria transformadora, isto é, o sector secundário, surge em último lugar 

com, aproximadamente, 70 milhões de pessoas. A taxa de desemprego, de 

3,1%, reportada ao ano de 2005, representa, em valor absoluto, cerca de 35 

milhões de pessoas. É uma taxa de desemprego não apenas um ponto 

percentual inferior à homóloga da China, como também incidente sobre um 

valor absoluto de população superior, o que significa que o desemprego possui 

na Índia uma expressão numérica menos relevante. Por seu lado, refira-se que, 

a força laboral, é ligeiramente superior ao montante absoluto de emprego total, 

mais cerca de 12 milhões de pessoas, o que faz com que se possa afirmar a 

existência de indícios de alguma economia paralela, traduzida em emprego não 

declarado ou precário. 

 

QUADRO 12 - ÍNDIA: INDICADORES DE ALFABETIZAÇÃO NOS ADULTOS E JOVENS 
TAXA DE 

ALFABETIZAÇÃO 
ENTRE OS ADULTOS 
(EM %) (% COM 15 

ANOS OU MAIS) 

TAXA DE 
ALFABETIZAÇÃO ENTRE 

OS ADULTOS (EM %) (% 
COM 15 ANOS OU MAIS) 

- 1995-2005 

TAXA DE 
ALFABETIZAÇÃO 

ENTRE OS JOVENS 
(EM %) (% ENTRE 

15 E 24 ANOS) 

TAXA DE ALFABETIZAÇÃO 
ENTRE OS JOVENS (EM %) - 

1995-2005 

1985-
1994 

1995-
2005 

MULHERES HOMENS 1985-
1994 

1995-
2005 

TAXA 
FEMININA 
(% ENTRE 

15 E 24 
ANOS) 

RÁCIO DE 
TAXA 

FEMININA 
PARA A TAXA 
MASCULINA 

48,2 61,0 47,8 73,4 61,9 76,4 67,7 0,80 
FONTE: (e) = RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 2007/2008 (PÁGINAS 273, 330 E 338); 

Pela observação da informação constante no Quadro 12, constata-se 

que, no espaço de 10 anos há um acréscimo de cerca de 13 pontos percentuais 

na taxa de alfabetização entre adultos, de 1985-1994 para 1995-2005, 

passando de sensivelmente 48% para 61%, como percentagem da população 
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com 15 anos ou mais). É uma recuperação notória que aponta para um 

percurso de desenvolvimento da Índia o que induzirá inúmeros benefícios sobre 

a economia, em particular, e sobre o país, em geral, a todos os níveis. 

Comparativamente com a China, verifica-se que a taxa de alfabetização é, 

pronunciadamente, inferior muito embora a recuperação em pontos percentuais 

seja a mesma: 13 pontos percentuais. Na China, porém, o nível de 1985-1994 é 

cerca de 16 pontos percentuais superior ao nível da Índia em 1995-2005. 

Por seu lado, no que se refere à sua distribuição, por género, verifica-

se um que há uma enorme discrepância, reportada ao período de 1995-2005, 

entre o em favor do género masculino (com 73,4%) contra 47,8% no género 

feminino. Uma discrepância de cerca de 26 pontos percentuais. Na China a 

discrepância é, para o mesmo período, de apenas cerca de 10 pontos 

percentuais, para além de no que se refere ao género feminino a percentagem 

ser superior em cerca do dobro da homóloga da Índia. Mesmo no género 

masculino, a discrepância em termos de taxa de alfabetização de adultos é 

significativamente superior em cerca de 22 pontos percentuais. 

No que concerne à taxa de alfabetização entre os jovens, há a salientar 

a persistência da mesma tendência de predominância de alguma recuperação 

de 1985-1994 para 1995-2005 comparativamente com a que ocorreu nos 

adultos: recuperação de 15 pontos percentuais. 

No que é atinente à taxa de alfabetização entre os jovens, em 1995-

2005, a taxa feminino em percentagem da população entre 15 e 24 anos, é de 

67,7%, 22 pontos percentuais inferior à homóloga da China: 98,5. Em termos 

de rácio da taxa feminina sobre a masculina, persiste a mesma discrepância: é 

na Índia de 0,8 e na China de 0,99! Menos significativamente equilibrada na 

Índia do que na China. 
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QUADRO 13 – ÍNDIA: INDICADORES DE ESCOLARIZAÇÃO – PRIMÁRIA, 
SECUNDÁRIA E SUPERIOR 

ESCOLARIZAÇÃO 
PRIMÁRIA LIQUIDA 

ESCOLARIZAÇÃO 
PRIMÁRIA BRUTA14 

ESCOLARIZAÇÃO 
SECUNDÁRIA BRUTA15 

ESCOLARIZAÇÃO 
SUPERIOR BRUTA16 

ESTUDANTES 
DO ENSINO 

SUPERIOR EM 
CIÊNCIAS, 

ENGENHARIA, 
INDÚSTRIA E 
CONSTRUÇÃO 

TAXA 
FEMININA 

(%) – 
2005 

RÁCIO DE 
TAXA 

FEMININA 
PARA A 
TAXA 

MASCULINA 

TAXA 
FEMININA 

(%) - 
2005 

RÁCIO DE 
TAXA 

FEMININA 
PARA A 
TAXA 

MASCULINA 

TAXA 
FEMININA 

(%) - 
2005 

RÁCIO DE 
TAXA 

FEMININA 
PARA A 
TAXA 

MASCULINA

TAXA 
FEMININA 

(%) - 
2005 

RÁCIO DE 
TAXA 

FEMININA 
PARA A 
TAXA 

MASCULINA 

(% 
ESTUDANTES 
DO ENSINO 

SUPERIOR) - 
1999-2005 

85 0,93 116 0,94 50 0,80 9 0,70 22 
FONTE: (e) = RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 2007/2008 (PÁGINAS 273 E 338); 

Em consonância e decorrente da leitura do Quadro 13, constata-se que, 

na escolarização primária bruta, referente ao ano de 2005, conhece um valor 

de 116 superior ao homólogo da China (de 112) para a taxa feminina. Significa 

então que, o género feminino conhece um valor absoluto que, fora da idade 

normal, possui pessoas em processo de escolarização. No entanto, verifica-se 

que o seu peso sobre a taxa masculina não excede 0,94 o que revela a 

existência de valo elevado na taxa masculina (implicitamente). Assim, o género 

feminino conhece um maior número de pessoas que, por se encontrarem a 

frequentar este grau de ensino, que o não possuem. 

Na escolarização secundária bruta reportada ao ano de 2005, por seu 

lado, verifica que a taxa feminina de escolarização é de 50% (contra 74% na 

China). Como o rácio da taxa feminina sobre a masculina é de 0,80 tal permite 

deduzir que, a taxa masculina é de, aproximadamente, 62%, pouco mais. 

Comparativamente com a chinesa fica muito aquém dos valores exibidos pela 

China que neste rácio assume o valor de 1 e na taxa feminina de escolarização 

secundária bruta é de 74%. 

                                                 
14 De acordo com o “Relatório do Desenvolvimento Humano 2007/2008”, página 339, o rácio de 
escolarização bruta é o número total de alunos ou estudantes matriculados no nível de 
educação de ensino primário, qualquer que seja a idade, a dividir pela população que teórica e 
supostamente se encontra no ensino primário. Se tomar um valor superior a 100, significa que 
possui alunos fora das idades que o grupo teoricamente engloba. 
15 O mesmo que a nota de rodapé 4, “mutatis mutantis”. 
16 O mesmo que nota de rodapé 5. 
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No que se refere à escolarização superior bruta, ano de 2005, a taxa 

feminina é de, apenas, 9% (contra 20% na China). Como o rácio desta sobre a 

masculina é de 0,7, a taxa masculina é, aproximadamente, 13% implicitamente 

(contra cerca de 22% na China e de 0,95 no rácio). 

Há, contudo, a sublinhar que a percentagem de estudantes do ensino 

superior em ciências, engenharia, indústria e construção é de 22% sendo 

desconhecido o valor para a China. Tal indicia a existência de um esforço e da 

formação de força de trabalho qualificada com formação superior completa que 

possibilita alimentar actividades que incorporam factor trabalho possuidor 

destas “skills”. Como se pode constatar no Quadro 14 “infra”, este constitui 

uma (possível) base de explicação da evolução do PIBPM da economia, em mil 

milhões de rupias, em particular, nos sectores do Comércio, Transportes e 

Comunicações bem como no sector da Construção e no sector Financeiro. 
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QUADRO 14 - INDICADORES DIVERSOS DA ECONOMIA INDIANA: PRODUTO, 
PROCURA E SUA ESTRUTURA, POUPANÇA, TAXA DE INFLAÇÃO E SALDO 
ORÇAMENTAL 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
P 

PIBPM POR ORIGEM SECTORIAL (A 
PREÇOS CORRENTES, EM MIL MILHÕES 
DE RUPIAS, A 1 DE ABRIL) (a) 

AGRICULTURA 
MINAS 
INDÚSTRIA TRANSFORMADORA 
ELECTRICIDADE, GÁS E ÁGUA 
CONSTRUÇÃO 
COMÉRCIO + TRANSPORTES E 

COMUNICAÇÕES 
FINANCEIRO 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA + OUTROS 

22653 
 
 

4726,8 
627,4 

3460,3 
545,3 

1351,7 
 

5275,7 
3321,2 
3344,7 

25494,2 
 
 

5336,4 
638,8 

3885,5 
566,8 

1568,1 
 

6102,4 
3756,1 
3640,2 

28559,3 
 
 

5366,3 
844,6 
4536 
606,1 

1856,7 
 

7145,5 
4131,3 
4072,9 

32509,3 
 
 

5950,6 
904,8 

5197,5 
659,8 

2221,1 
 

8249,4 
4644,9 
4681,3 

37434,7 
 
 

6560,3 
1021,5 
6096 
731,3 

2592,2 
 

9686,8 
5401,6 
5344,8 

- 

TAXA DE CRESCIMENTO REAL DO PIBPM 
(EM %) 

 +8,3 (c) +8,5 (c) +9,2 (b) +9,4 
(b) 

+8,8 
(b) 

RENDIMENTO BRUTO NACIONAL A 
PREÇOS DE MERCADO (a) 

24413,9 27472,4 31042,2 35422,1 41049,2 - 

ESTRUTURA DO PRODUTO (EM % DO 
PIBPM) (a) 

AGRICULTURA 
INDÚSTRIA 
SERVIÇOS 

 
 

20,9 
26,4 
52,7 

 
 

20,9 
26,1 
52,9 

 
 

18,8 
27,5 
53,7 

 
 

18,3 
27,6 
54,1 

 
 

17,5 
27,9 
54,6 

- 

PRODUTO - ÓPTICA DA DESPESA - (EM 
MIL MILHÕES DE RUPIAS) (a) 

CONSUMO PRIVADO 
CONSUMO PÚBLICO 
FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO 
AUMENTO DE EXISTÊNCIAS 
EXPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS 
IMPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS 

 
24580,8 
15438,7 
2913,2 
5983,2 
163,6 

3555,6 
3799,8 

 
27654,9 
17093,9 
3106,4 
7117,2 
228,6 
4078 
4434 

 
31266 

18656,5 
3425,4 
8638,4 
637,9 

5690,5 
6259,5 

 
35671,8 
20646,4 
4045,1 

10432,2 
1040,4 
7251,2 
8306,8 

 
41257,2 
23273,3 

4677 
12776,9 
1206,2 
9478,7 

10646,1 

- 

ESTRUTURA DA PROCURA (EM % DO 
PIBPM) (a) 

CONSUMO PRIVADO 
CONSUMO PÚBLICO 
FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO 
EXPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS 
IMPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS 

 
 

62,8 
11,9 
25,2 
14,5 
15,5 

 
 

61,8 
11,2 
28 

14,7 
16 

 
 

59,7 
11 

31,5 
18,2 
20 

 
 

57,9 
11,3 
33,8 
20,3 
23,3 

 
 

56,4 
11,3 

… 
23 

25,8 

 
 
 
- 

FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL 
INTERNA (PREÇOS CORRENTES) (a) 

6205 7751,2 9863,7 12044,7 … - 

POUPANÇA BRUTA DA NAÇÃO (PREÇOS 
CORRENTES) (a) 

DA QUAL POUPANÇA BRUTA INTERNA 
(PREÇOS CORRENTES) (a) 

+6322,9
+6489,8

+8022,5
+8205 

+9506,5
+9730,3

+12044,7
+11568,1

… 
… 

- 

POUPANÇA EXTERNA (PREÇOS 
CORRENTES) (a) 

-118 -271,3 +357,1 +726,3 … - 

PIBPM PER CAPITA (EM RUPIAS) (a) 23299 25773 28684 32224 36771 - 
TAXA DE INFLAÇÃO (EM %)  +4,1 +4,2 +4,4 +5,3 +5,4 
SALDO ORÇAMENTAL (EM % DO PIBPM)  -8,5 -8,4 -6,7 -6,4 -5,6 
FONTE: (a) = KEY INDICATORS 2007, VOLUME 38, ASIAN DEVELOPMENT BANK, PÁGINAS 230 A 236; 
(b) = OECD ECONOMIC OUTLOOK, PRELIMINARY EDITION, N.º 82, DEZEMBRO DE 2007 (PÁGINAS 203 E 
204); 
(c) = OECD ECONOMIC OUTLOOK, VOLUME 2006/1, N.º 79, JUNHO DE 2006 (PÁGINAS 138 E 139); 
P = PREVISÃO 

Pela observação do Quadro 14, a preços correntes em mil milhões de 

rupias, de 2002 para 2006 (embora reportadas a datas de fim de período 

diferentes), observa-se uma evolução do PIBPM, que registou um acréscimo 

relativo, em percentagem, de cerca de 65% (contra cerca de 74% na China ___ 
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expresso nas suas respectivas moedas). Analisando de forma sectorial, é o 

sector de Comércio mais Transportes e Comunicações que assume o maior 

peso absoluto em 2006. Cresceu no período, 1833 mil milhões de rupias a uma 

média anual de 366 mil milhões de rupias. No período considerado cresceu 

38% o que perfaz cerca de 8% ao ano. No que se refere às Minas, a mesma 

evolução se fez sentir: aumentou cerca de 400 mil milhões de rupias (média de 

78 mil milhões rupias anuais). Traduz um crescimento de 63% no período e, 

em média, de 13% ano. A produção da Indústria Transformadora, cresceu 2636 

mil milhões (a uma média de 528 mil milhões por ano). Dá uma percentagem 

de 76% no período e uma média de 15%, anualmente. A Electricidade, Gás e 

Água conheceu uma variação absoluta de 186 mil milhões de rupias, 

perfazendo uma média de 38 mil milhões, ao ano, sensivelmente. Em 

percentagem significa 34% no período e cerca de 75 ao ano. O sector da 

Construção, conheceu uma variação absoluta quase dupla no período de 2002 a 

2006. Em termos absolutos cresceu 1241 mil milhões de rupias (média de cerca 

de 250 mil milhões anuais) o que dá uma percentagem de 91% no período 

considerado (média de 18%, sensivelmente, ao ano). Por seu lado, o Comércio 

mais Transportes e Comunicações, cresceu em valor absoluto 4411 mil milhões 

de rupias sendo a uma média de 882 anuais, aproximadamente. Em 

percentagem, 83% no período e uma média de 17% anual. O sector 

Financeiro, aumentou no mesmo período 2080 mil milhões de rupias, em 

termos absolutos, a uma média de 416 mil milhões de rupias em cada ano. 

Aumentou, em percentagem, 62% significando uma média cerca de 13% ao 

ano. Por último, refira-se a Administração Pública e Outros que, no período 

considerado, cresceu 2000 mil milhões de rupias (média de 400 mil milhões 

anuais de rupias). Perfaz a percentagem de variação de cerca de 60% 

(representando uma média de 12%, sensivelmente, ao ano). 

Pela observação do Quadro 14, pode-se aquilatar verifica-se que, a 

economia da Índia, no período que vai desde o ano de 2003 até 2007 

(previsão) conhece fortes taxas de crescimento do PIBPM em termos reais. Com 

efeito, no ano de 2003, este agregado cresceu +8,3%, continuando a crescer a 
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ritmos crescentes nos anos de 2004 até 2006: +8,5%, +9,2% e +9,4%, 

respectivamente. São, indubitavelmente, taxas de crescimento muito elevadas 

corroboradas pela previsão para o crescimento deste ano de 2007: +8,8%. 

Constituem a expressão de um dinamismo da economia indiana se bem que de 

feição assente numa estrutura dissemelhante da observada na China, no que se 

refere à vertente das exportações e importações de bens e serviços. São 

claramente fortes taxas de crescimento do produto, muito embora, sejam 

ligeiramente inferiores às homólogas da China, em termos anuais: 10,6% na 

China contra 8,8% na Índia. Do ponto de vista do rendimento bruto nacional, 

verifica-se que o crescimento no período considerado, denominado na 

respectiva moeda foi de 68% (contra 76% na China). 

Do ponto de vista de análise da estrutura do produto, a custo de 

factores, e, em percentagem, do PIBPM, em rupias, o peso da Agricultura 

desceu de 20,9% para 17,5% (diminuição de cerca de 3 pontos percentuais). 

Assim, observa-se que o peso deste sector na Índia é, no ano de 2006, superior 

ao da China. No sector da Indústria, verifica-se uma certa estagnação do peso 

sobre o PIBPM: passa de 26% em 2002 para 28% em 2006 (sobe dois pontos 

percentuais) para além de ser claramente um valor inferior ao homólogo da 

China que é sensivelmente o dobro (de 45% passa para 49% - de 2002 para 

2006). Mas é nos Serviços que se nota a principal diferença da estrutura do 

produto da Índia relativamente à China: em 2002 tinha um peso de 53% e em 

2006 de 55% (na China desce de 42% para 39%). É uma evolução claramente 

não só em sentido contrário como igualmente a partir de um peso 

inequivocamente diferente. 

Observando o produto pela óptica da despesa o Consumo Privado sobe, 

no período de 2002 a 2006, cerca de 50% o que perfaz uma média de, 

sensivelmente, 10%, ao ano. É, indubitavelmente, a principal rubrica do PIBPM 

de acordo com esta óptica. O Consumo Público, conhece uma variação relativa 

em percentagem de 60%, no período, a uma média de 12%, anual, podendo-

se afirmar que o crescimento real foi de 42% no período e de 8% ao ano 
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(encontrando-se em linha com o crescimento do PIBPM em termos reais). A 

Formação Bruta de Capital Fixo, por seu lado, segunda componente mais 

importante, cresce a um ritmo de 22% ao ano conhecendo uma variação 

relativa expressa em percentagem de 113%! É de uma ordem de grandeza 

equiparada à verificada na China e superior até. A componente apenas interna 

cresce a um ritmo mais modesto, cerca de 20% de 2002 a 2005 o que faz 

adivinhar que é a componente da Formação Bruta de Capital Fixo de origem 

externa a principal fonte de crescimento acentuado desta componente da 

despesa. A componente Variação das Existências, no período, aumenta 

1814%!!! (uma média de 362%, anual). É claramente superior ao que, no 

mesmo período, se observa no China. Por seu turno, as Exportações de Bens e 

Serviços, cresce 166%, nominalmente, no período de 2002 a 2006 a um ritmo 

de 33% anualmente. É uma evolução mais modesta do que a que ocorre na 

China no mesmo período não deixando de ser, contudo, uma forte taxa de 

crescimento (superior ao ritmo de crescimento do PIBPM em termos reais). Por 

último, refira-se as Importações de Bens e Serviços, que crescem no período 

180% (uma média de 36% ao ano) superior ao verificado nas Exportações e 

daí que se observe um saldo da Balança Comercial (ver Quadro 15) negativo. 

A estrutura do produto em percentagem do PIBPM, no que se refere ao 

Consumo Privado, o peso deste agregado conhece uma evolução descendente 

de 2002 para 2006, em rupias: passa de um peso de 62,8% em 2002, para 

56,4% em 2006 (uma descida de 6,4 pontos percentuais). Comparativamente 

com a China, verifica-se que o seu peso sobre o PIBPM, é cerca de 20 pontos 

percentuais superior ao homólogo, o que se traduz por uma estrutura de 

consumo mais dirigida para o gasto em bens de consumo. Por seu lado, o 

Consumo Público, no mesmo período considerado, conheceu uma evolução 

constante do seu peso no PIBPM, em torno dos 11/12%. A homóloga da China 

andava à volta dos 14/15%. A Formação Bruta de Capital Fixo, desde 2002 até 

2005, conheceu a passagem de 25% para 34%, sensivelmente. Pelo seu lado, 

as Exportações de Bens e Serviços, conheceram um aumento no período do seu 

peso no PIBPM, em percentagem, passando de 14% em 2002 para um máximo 
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de 23%, em 2005 (subida de 9 pontos percentuais). As Importações de Bens e 

Serviços, pelo que se pode observar sofrerão uma variação do seu peso ainda 

superior. Com efeito, ele chega a subir 15 pontos percentuais. O que significa 

que o peso das Importações de Bens e Serviços se revela em crescendo, 

porventura, para alimentar, as necessidades de bens e serviços necessários à 

produção interna. Trata-se de um maior peso em percentagem e denominado 

nas suas respectivas moedas do que aquela que se observa na China. A 

Formação Bruta de Capital Interna, a preços correntes em rupias, cresce cerca 

de 100% de 2002 para 2005. É uma evolução em tudo semelhante à congénere 

chinesa. 

No que concerne à Poupança Bruta da Nação, ela evolui em sintonia 

com a Formação Bruta de Capital Interna. E até sendo superior. A Poupança 

Bruta Interna, por seu lado, acompanha a evolução da Formação Bruta de 

Capital Interna mas, por si só, não é suficiente para a financiar. Na China era 

suficiente. Daí a Poupança Externa, ser negativa porque ligeiramente 

insuficiente para financiar o Investimento. 

A taxa de inflação, não obstante se situar em valores entre os 4 e 5%, 

revela uma estabilidade temporal no quinquénio 2003-2007. Em 2003, era de 

+4,1%, subindo 0,1 pontos percentuais em 2004 para se situar em +4,4% em 

2005. No ano de 2006 sofre um acréscimo de 0,9 pontos percentuais, situando-

se em +5,3% e, no ano de 2007, prevê-se que se situe em +5,4%. Observa-se 

claramente, indícios de pressões inflacionistas na economia indiana muito 

embora elas se revelem estáveis no seu quantitativo em torno dos +4/5%. 

O saldo orçamental, em percentagem do PIBPM, revela claramente uma 

trajectória de recuperação consecutiva no período que vai de 2003 até 2007 

(previsão) de valores deficitários em todos os anos. Com efeito, em 2003, ele é 

de -8,5% em percentagem do PIBPM, descendo, em 2004, 0,1 pontos 

percentuais para -8,4% em percentagem do PIBPM. Mas é de 2004 para 2005 

que conhece a variação mais acentuada situando-se em -6,7% em 
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percentagem do PIBPM (uma descida de 0,17 pontos percentuais). Em 2006, a 

trajectória descendente persiste, registando o valor de -6,4% em percentagem 

do PIBPM corroborado no ano seguinte, 2007, por um défice previsional de -

5,6% em percentagem do PIBPM. Em concreto esta evolução tanto pode 

resultar de um aumento do PIBPM que cresce a ritmos superiores ao do défice 

como de um aumento do PIBPM associado a uma redução do défice orçamental 

e, por conseguinte, do seu peso no PIBPM. 
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QUADRO 15 - RELAÇÕES COMERCIAIS DA ECONOMIA INDIANA COM O EXTERIOR 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

P 
SALDO DA BALANÇA CORRENTE (EM % DO PIBPM) - +2,3  

(c) 
-0,8  
(c) 

-1,1  
(b) 

-1,1  
(b) 

-2,0  
(b) 

EXPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS (EM VALOR, MIL 
MILHÕES DE USD) 

- +93,2  
(c) 

+128,2  
(c) 

+166,6  
(b) 

+208,4  
(b) 

245,4  
(b) 

EXPORTAÇÕES DE BENS (EM % DE VARIAÇÃO) (a) +22,1 +15 +23,4 +23,2 …  
IMPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS (EM VALOR, MIL 
MILHÕES DE USD) 

- +96,7  
(c) 

+150,6  
(c) 

+194,5  
(b) 

+240,6  
(b) 

+293,8  
(b) 

IMPORTAÇÕES DE BENS (EM % DE VARIAÇÃO) (a) +21,2 +20,8 +33,2 +29,8 …  
SALDO DA BALANÇA DE BENS E SERVIÇOS (EM VALOR, 
MIL MILHÕES DE USD) 

 -3,6  
(c) 

-22,4  
(c) 

-28,0  
(b) 

-32,2  
(b) 

-48,4  
(b) 

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL (EM % DE VARIAÇÃO) 
(a) 

-16,3 -56,3 -77,1 -50,5 …  

EXPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS EM VOLUME (EM % 
DE VARIAÇÃO) 

- - - +5,9  
(b) 

+8,6  
(b) 

+9,0  
(b) 

IMPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS EM VOLUME (EM % 
DE VARIAÇÃO) 

- - - +10,3  
(b) 

+11,4  
(b) 

+10,0  
(b) 

EXPORTAÇÕES – POR CATEGORIAS DE PRODUTOS (EM 
VALOR, MIL MILHÕES DE RUPIAS) (a) 

PRODUTOS VEGETAIS 
PRODUTOS MINERAIS 
PRODUTOS QUÍMICOS 
TÊXTEIS E PRODUTOS TÊXTEIS 
PÉROLAS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMI-PRECIOSAS, 

METAIS 
MAQUINARIA, APARELHOS MECÂNICOS E 

EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS 

 
 
 

180,6 
206,9 
261,2 
573,8 

 
440 

 
153,6 

 
 
 

182,8 
260,4 
304,2 
619,4 

 
494,5 

 
202,4 

 
 
 

216,5 
526,1 
372,8 
643,4 

 
648,6 

 
241,7 

 
 
 

216,8 
762,7 
476,3 
790,3 

 
702,1 

 
307,9 

 
 
 

… 
… 
… 
… 
 

… 
 

… 

 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTAÇÕES – POR CATEGORIAS DE PRODUTOS (EM 
VALOR, MIL MILHÕES DE RUPIAS) (a) 

PRODUTOS MINERAIS 
PRODUTOS QUÍMICOS 
PÉROLAS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMI-PRECIOSAS, 

METAIS 
METAIS DE BASE E ARTIGOS DE OBRAS 
MAQUINARIA, APARELHOS MECÂNICOS E 

EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS 
EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 

 
 
 

994,8 
253,1 
507 

128,8 
493,5 

 
91,9 

 
 
 

1084,9 
311,8 
650,4 
179,4 
620,2 

 
148,4 

 
 
 

1639,1 
411,1 
933,9 
283,3 
835,6 

 
194,6 

 
 
 

2329,5 
528,5 
916 

436,4 
1142,9 

 
391,8 

 
 
 

… 
… 
… 
… 
… 
 

… 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES (EM MIL MILHÕES DE USD) 
(a) 

1.º - ESTADOS UNIDOS 
2.º - EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 
3.º - REPÚBLICA POPULA DA CHINA 
4.º - REINO UNIDO 
5.º - HONG KONG 
6.º - SINGAPURA 
7.º - ALEMANHA 
8.º - BÉLGICA 
9.º - JAPÃO 
10.º - ITÁLIA 

 
 

10,308 
3,119 
1,720 
2,413 
2,552 
1,309 
2,027 
1,594 
1,776 
1,319 

 
 

11,364 
4,676 
2,710 
2,892 
3,100 
1,949 
2,435 
1,770 
1,748 
1,636 

 
 

12,839 
6,605 
4,178 
3,415 
3,554 
3,378 
2,619 
2,283 
1,911 
2,053 

 
 

16,363 
8,282 
6,445 
4,780 
4,266 
5,178 
3,344 
2,767 
2,376 
2,439 

 
 

20,903 
10,224 
9,518 
5,325 
4,311 
4,440 
4,247 
3,437 
3,660 
3,406 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES (EM MIL MILHÕES DE USD) 
(a) 

1.º - REPÚBLICA POPULA DA CHINA 
2.º - ESTADOS UNIDOS 
3.º - SUÍÇA 
4.º - BÉLGICA 
5.º - ALEMANHA 
6.º - AUSTRÁLIA 
7.º - REINO UNIDO 
8.º - SINGAPURA 
9.º - EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 
10.º - REPÚBLICA DA COREIA 

 
2,603 
4,129 
2,465 
3,475 
2,310 
1,329 
2,724 
1,402 
0,947 
1,427 

 
3,738 
4,890 
3,067 
3,910 
2,790 
2,321 
3,120 
1,923 
1,784 
2,502 

 
6,073 
5,981 
5,192 
4,419 
3,631 
3,333 
3,382 
2,458 
3,951 
3,103 

 
9,829 
7,591 
6,380 
4,676 
5,368 
4,594 
3,815 
3,086 
4,394 
4,135 

 
16,047 
11,100 
6,605 
6,378 
8,460 
7,133 
5,492 
8,440 
5,525 
4,851 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAXAS DE CÂMBIO (RUPIAS POR 1 USD – USD/RUPIA) (a) 
DE ACORDO COM O FIM DE PERÍODO 
DE ACORDO COM A MÉDIA ANUAL 

 
48,030 
48,610 

 
45,605 
46,583 

 
43,585 
45,317 

 
45,065 
44,100 

 
44,245 
45,307 

 

FONTE: (a) = KEY INDICATORS 2007, VOLUME 38, ASIAN DEVELOPMENT BANK, PÁGINAS 230 A 236; 
(b) = OECD ECONOMIC OUTLOOK, PRELIMINARY EDITION, N.º 82, DEZEMBRO DE 2007 (PÁGINAS 203 E 
204); 
(c) = OECD ECONOMIC OUTLOOK, VOLUME 2006/1, N.º 79, JUNHO DE 2006 (PÁGINAS 138 E 139); 
P = PREVISÃO 

Formatted: Portuguese
(Portugal)

Deleted: 15

Deleted: 15



 

 124

O saldo da Balança Corrente, em percentagem do PIBPM, revela uma 

trajectória descendente no período de 2003 a 2007, passando de valores 

positivos (2003) a, aproximadamente, simétricos (2007-previsão). De facto, no 

ano de 2003, o saldo da Balança Corrente, em percentagem do PIBPM, conhece 

um valor de +2,3%, em percentagem do PIBPM, para no ano seguinte, 2004, 

passar para um défice de -0,8%, em percentagem do PIBPM. Em 2005 torna a 

agravar-se este défice de -1,1% em percentagem do PIBPM. No ano de 2006, 

este valor conhece uma estagnação mas, no ano de 2007 (previsão), será de -

2,0%, em percentagem do PIBPM. É uma evolução sintomática de deteriorações 

por força da evolução das importações em valor em mil milhões de USD. 

As exportações de bens e serviços, em valor, conhecem no quinquénio 

de 2003 a 2007 uma evolução ascendente em valor, em mil milhões de USD. 

Em 2003, ascendiam a +93,2 mil milhões de USD, subindo para +128,2 mil 

milhões de USD em 2004. Continuam a subir no ano de 2005, para +166,6 mil 

milhões de USD verificando-se sucessivamente em 2006 e 2007 (previsão): 

+208,4 mil milhões de USD e +245,4 mil milhões de USD, respectivamente. Por 

seu turno, as importações de bens e serviços, em valor, conhecem de igual 

modo uma evolução ascendente, no mesmo quinquénio. Em 2003, eram de 

+96,7 mil milhões de USD. Em 2004, sobem para +150,6 mil milhões de USD. 

Estes valores absolutos continuam a aumentar: em 2005 para +194,5 mil 

milhões de USD, em 2006 para +240,6 mil milhões USD e, em 2007 (previsão), 

ascenderá a +293,8 mil milhões de USD. Por conseguinte, temos valores 

absolutos, expressos em mil milhões de USD, do saldo da Balança de Bens e 

Serviços, sempre negativos deteriorando-se o seu montante: em 2003 começou 

por ser de -3,6 mil milhões de USD e, em 2004, agrava-se para -22,4 mil 

milhões de USD. Continua o agravamento no ano seguinte para -28,0 mil 

milhões de USD persistindo em 2006 para -32,2 mil milhões de USD. No ano de 

2007 (previsão) sofre um novo agravamento para -48,4 mil milhões de USD. 

Em volume, no entanto, verifica-se que há um aumento tanto das quantidades 

exportadas como das importadas. Porém, como estas são em valor absoluto 

superiores aos daquelas, daí a deterioração sucessiva dos saldos das Balanças, 
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Corrente e de Bens e Serviços. Revela a necessidade de um conteúdo 

importado da produção interna da economia interna que, no quinquénio em 

referência não foi compensado por uma variação em, volume e em valor, das 

exportações. 

Do ponto de vista das categorias de produtos exportados pela 

economia indiana, em valor em mil milhões de rupias, as três principais 

categorias associam-se a Têxteis e Produtos Têxteis, Produtos Minerais e 

Pérolas, Pedras Preciosas e Semi-Preciosas e Metais. É, claramente, um perfil 

de especialização diferente na categoria que ocupa o primeiro lugar. Porém, 

existe a coincidência da categoria Têxteis e Produtos Têxteis que surge em 

segundo lugar de importância na economia indiana e na chinesa em primeiro. 

Por seu lado, as Importações por categoria de produtos, surgem em 

primeiro lugar, os Produtos Minerais, logo de seguida a Maquinaria, Aparelhos 

Mecânicos e Equipamentos Eléctricos. É exactamente pela ordem inversa de 

importância que sucede na economia chinesa (ainda que reportada a anos 

diferentes ___ na Índia a 2005 e na China a 2006). Tal faz indiciar a existência 

de necessidades de força de trabalho que se encontrem em condições de 

utilizar os aparelhos e as máquinas importadas, para além dos minerais. Da 

mesma forma que na China. 

Do ponto de vista do destino das exportações, em mil milhões de USD, 

surgem em primeiro lugar, os Estados Unidos e em segundo e terceiro lugares, 

os Emirados Árabes Unidos e a China. No primeiro lugar verifica-se uma 

coincidência com o que se passa na China. Porém, no caso da economia indiana 

o valor absoluto é manifestamente inferior. Pelo que se conclui que as relações 

bilaterais são de menor importância e de significado entre os dois países e, por 

conseguinte, a influência, será menor. 

Quanto às Importações, pela sua origem, surge em primeiro lugar a 

China e os Estados Unidos e a Suíça em seguindo e terceiro lugares, 
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respectivamente. Verifica-se que os Estados Unidos constituem um importante 

parceiro de origem de produtos para a economia indiana com a diferença de 

que, em mil milhões de USD, o valor em questão é cerca de cinco vezes inferior 

ao que se regista na China. Há, por conseguinte, espaço para a intensificação 

das relações bilaterais entre os dois países que originem aumento do conteúdo 

importado para a economia indiana de produtos oriundos dos Estados Unidos. 

Por último, é de sublinhar que a taxa de câmbio entre USD e a Rupia, 

seja em termos de fim de período seja em termos de média anual, há uma 

desvalorização do USD face à rupia (mais em fim de período). É consentâneo 

com um nível de importações mais elevado e menor de exportações. E as 

consequentes repercussões sobre os saldos das Balanças, sobretudo, comercial. 

 

QUADRO 16 - PESO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE ALTA TECNOLOGIA DA 
ÍNDIA PARA O EXTERIOR (EM % DAS EXPORTAÇÕES TOTAIS DE MERCADORIAS 
INDIANAS) 

EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE ALTA TECNOLOGIA (EM % DAS EXPORTAÇÕES DE MERCADORIAS) 
1990 2005 
2,4 4,9 

FONTE: (e) = RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 2007/2008 (PÁGINA 289); 

Pelo Quadro 16 constata-se que o peso das exportações de produtos de 

alta tecnologia da Índia, era em 1990 de 2,4% no total das exportações de 

mercadorias (na China era de 6,1%). Em 2005 na Índia duplica e na China 

quintuplicou!!! Assim, a pujança, da Índia é muito inferior, do ponto de vista da 

trajectória de evolução no mesmo espaço temporal. O que não quer dizer que 

não possa ser recuperado no tempo. Assim, por cada 100 USD de mercadorias 

exportadas em 1990 a Índia exportou 2,4 USD e em 2005 4,9 USD. Terá que 

aumentar mais de 6,2 vezes no espaço de uma década para se aproximar da 

China. 
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III.2. - EVOLUÇÃO RECENTE E CARACTERIZAÇÃO DO 

SECTOR “HIGH-TECH” EM PARTICULAR: SOFTWARE, 

HARDWARE E R&D, INFLUÊNCIAS, COOPERAÇÃO E 

CONCORRÊNCIA NA ECONOMIA 

A Índia possui alguns parques tecnológicos. Contrariamente ao que 

ocorre com a China, eles fundamentalmente, dividem-se em parques públicos e 

parques privados, situando-se no âmbito das “Zonas Económicas Especiais”17 

definidas pelo Governo para incentivar o desenvolvimento do sector industrial. 

Ocupam 1750 km2, 11% dos quais afectos a actividades agrícolas. Em 

particular, temos os “Software Technology Parks of Índia” (STPI) que são 

entidades jurídicas na dependência da Governo indiano, constituídas com o 

intuito de providenciar o ambiente apropriado para as empresas exportadoras 

de software. O STPI possui 21 centros, espalhados por todo o território indiano. 

Dois destes centros ou Zonas são as citadas pela “ECONOMIC SURVEYS” – 

ÍNDIA (2007, p. 37) como sendo parques tecnológicos: um em “Maharashtra” e 

outro em Haryana. De acordo com a informação disponibilizada18, existem 28 

parques públicos e 17 privados na Zona de Maharashtra. São pequenas 

parcelas integradas num todo denominado de “Maharashtra”. A Zona de 

“Maharashtra” situa-se no território indiano de acordo com a Figura 33. 

 

                                                 

17 Ver OCDE ECONOMIC SURVEYS – ÍNDIA (2007), Volume 2007/14, Outubro de 2007, páginas 

37 e 38. 
18 Ver em <http://www.stpp.soft.net/public.html>, retirado em 2 de Abril de 2008. 
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FIGURA 33 – ZONA DE MAHARASHTRA NA ÍNDIA 

 

Até 2006, o desenvolvimento destas Zonas foi lento e aquém do que 

seria desejável. Porém, a introdução de novos incentivos alterou o panorama ao 

definir alguns que visam que o regime de propriedade jurídica tenha uma 

vertente, sobretudo, privada, de forma a que as Zonas e, dentro delas, os 

parques tecnológicos em especial, se desenvolvam dentro deste 

enquadramento jurídico-económico. 

De entre as medidas que deram um novo alento a estas Zonas e aos 

parques, salientam-se a eliminação de obstáculos de natureza burocrática e a 

simplificação dos procedimentos administrativos e uniformização dos mesmos 

entre municípios, existência separada de um sistema judicial (na estrita 

dependência das autoridades das “Zonas Económicas Especiais”) separado dos 

tribunais comuns para a resolução de conflitos, leis laborais menos restritas 

com contratos de trabalho menos exigentes quanto à possibilidade de 

constituição da relação laboral, concessão de incentivos fiscais, isenções de IRC 

por períodos de 5 anos e possibilidade de importação livre sem tarifas 

aduaneiras. 

Desde Fevereiro de 2007, que foram aprovados 234 projectos no 

âmbito destas Zonas. De entre estes, 91 foram integralmente aprovados sem 

modificações. Fundamentalmente, o que se pretendeu com a criação das 

Zonas, foi a criação de um ambiente não apenas mais propício ao 

Deleted: 33

Deleted: 33



 

 129

desenvolvimento concentrado e integrado com incentivos específicos ao 

desenvolvimento de certas actividades de que o sector de “High-Tech” é um 

deles e, simultaneamente, ultrapassar as barreiras colocadas por entraves de 

natureza diversa ao livre e salutar desenvolvimento de actividades de que a 

Índia pudesse beneficiar como um todo, em geral, e as Zonas, as Regiões e 

actividades económicas, em particular. A carência de infra-estruturas, as leis 

laborais e o excesso de regulação. 

De acordo com o “ECONOMIC SURVEYS” – ÍNDIA (2007, p. 38), a ideia 

central em suma, que subjaz à criação das Zonas foi a de “remover as 

restrições existentes pelo país (Índia) como um todo (…) podendo actuar como 

um catalisador para a mudança da economia como um todo”. No fim do ano de 

2007, as autoridades estimavam ter criado mais de 500000 postos de trabalho, 

e que as empresas atraídas (especialmente estrangeiras) para estas zonas 

tivessem investidos mais de 6 000 milhões de USD. À medida que o 

desenvolvimento destas Zonas ocorre, verifica-se que o diferencial salarial entre 

zonas, se torna mais ténue o que provoca um menor benefício para estas 

empresas aqui sedeadas. 

De acordo com a informação disponível em “ECONOMIC SURVEYS” – 

ÍNDIA (2006/2007, p. 147), e que se encontra patente no Quadro 17, pode-se 

formular uma ideia da capacidade produtiva do sector de “High-Tech” da Índia, 

em produtos electrónicos e tecnológicos, no período que vai do ano 2000 até 

ao ano de 2006, em que a unidade é 100 milhões de rupias, a preços correntes 

e de mercado. 
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QUADRO 17 – EXPORTAÇÕES E PRODUÇÃO DE PRODUTOS ELECTRÓNICOS E 
TECNOLÓGICOS DA ÍNDIA NO PERÍODO DE 2000 A 2006 (EM MILHÕES DE RUPIAS) 

 ELECTRONICS EXPORTS 
BENS 2000-

01 
2001-

02 
2002-

03 
2003-04 2004-05 2005-06 

1. – ELECTRONICS HARDWARE 4788 5800 5600 7700 8000 8500 
2. – COMPUTER SOFTWARE 28350 36500 46100 58240 78230 103200 
TOTAL 33138 42300 51700 65940 86230 111700 

 ELECTRONICS PRODUCTION 
BENS 2000-

01 
2001-

02 
2002-

03 
2003-04 2004-05 2005-06 

1. - CONSUMER ELECTRONICS 11950 12700 13800 15200 16800 18000 
2. – INDUSTRIAL ELECTRONICS 4000 4500 5550 6100 8300 8800 
3. – COMPUTERS 3400 3550 4250 6800 8800 10800 
4. – COMMUNICATIONS AND 
BROADCASTING EQUIPMENTS 

4500 4500 4800 5350 4800 7000 

5. – STRATEGIC ELECTRONICS 1750 1800 2500 2750 3000 3200 
6. – COMPONENTS 550 5700 6600 7600 8800 8800 

SUB-TOTAL 31100 32750 37500 43800 50500 56600 
7. – SOFTWARE ELECTRONICS 28350 36500 46100 58240 78230 103200 
8. – DOMESTIC SOFTWARE 9400 10874 13400 16250 19630 26460 

TOTAL 68850 80124 97000 118290 148360 186260 

FONTE: “ECONOMIC SURVEY” – ÍNDIA (2006/2007, p. 147) 

De acordo com a observação do Quadro 17, temos as exportações de 

produtos electrónicos e tecnológicos. Constata-se que, no que diz respeito aos 

produtos electrónicos de hardware, o valor exportado cresceu de 2000 até 2002 

de 4788 milhões de rupias para 5800 milhões de rupias. Diminuiu ligeiramente 

em 2003 mas sobe nos 3 anos seguintes ascendendo em 2005-2006 a 8500 

milhões de rupias. 

Relativamente aos produtos de software, começa por ser em 2000-

2001 de 28350 rupias de exportações, ascendendo a 36500 no ano biénio 

seguinte continuando a crescer ininterruptamente até ao binénio de 2005-2006 

em que conhece o valor de 103200 rupias. Trata-se de uma evolução 

pronunciada que neste período mais do que triplica significando uma trajectória 

de cada vez maior importância da rubrica de produtos de software exportado 

pela Índia. 

No que concerne à produção de produtos electrónicos, observa-se que 

as principais rubricas são coincidentes com as produzidas, especialmente, no 

caso da principal que é de produção de produtos de software (coincidência 

total). É uma evolução e uma evidência esperada, na medida em que apenas 
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faz sentido a produção “puxada” pela sua exportação para o exterior. Significa 

que a Índia produziu produtos desta categoria absorvidos pela procura externa. 

Observa-se, ainda que, a produção de produtos electrónicos de consumo e a 

produção interna de software são as principais rubricas que mais se destacam 

logo de seguida. 

Assim, neste período, observa-se que tanto nos produtos de hardware 

como de software e produtos de electrónica de consumo, mercê da aquisição 

de uma vantagem custo, a Índia ganhou e aumentou a sua quota de mercado 

no total das exportações mundiais dos produtos. Só no período 2005-2006 as 

exportações cresceram 32%. Uma outra ilação pode, ainda, ser extraída: o 

forte crescimento das exportações significa que a produção oriunda da Índia 

obedece aos padrões de exigência internacionais, designadamente, a normas 

ISSO e CMM e Six Sigma, de acordo com “ECONOMIC SURVEYS” – ÍNDIA 

(2006/2007, p. 146). Tanto mais que, segunda esta mesma fonte, em 

Dezembro de 2006, existiam mais de 400 empresas indianas certificadas, das 

quais 82 com a certificação SEI CMM Nível 5 (mais do que qualquer outro país). 

Por outro lado, também se constata que, paralelamente, esta evolução 

possui um efeito benéfico sobre o emprego absorvendo um total de 284000 

trabalhadores no biénio 1999-2000 e passando no biénio 2005-2006 para 

1287000. Só apenas de empregos directos. Indirectamente, “ECONOMIC 

SURVEYS” – ÍNDIA (2006/2007, p. 147) refere que, terão sido criados 

indutivamente, mais 30 empregos para cada um dos 230000 criados no período 

em actividades de telecomunicações, energia, construção, gestão, transportes 

de “Information Technology”, catering e outros serviços de diversa natureza. 

Pelo Quadro 18, podem ser observados, de forma estática a ordem de 

grandeza das despesas de I & D, em percentagem do PIB, de 2000 a 2005, o 

número investigadores no período que vai de 1990-2005 e o número de 

utilizadores de Internet. 
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QUADRO 18 - PATENTES, ROYALTIES, DESPESAS E INVESTIGADORES EM I & D E 
UTILIZADORES DE INTERNET NA ÍNDIA 

PATENTES 
GARANTIDAS A 

RESIDENTES 

RECEITAS DE 
ROYALTIES E 
DIREITOS DE 

LICENÇAS 

DESPESAS COM 
INVESTIGAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO (I & 
D) 

INVESTIGADORES 
NA I & D 

UTILIZADORES 
DE INTERNET 

(POR MILHÃO 
DE PESSOAS) 

2000-2005 

(DÓLARES DOS 
EUA POR PESSOA) - 

2005 

(% DO PIB) 
2000-2005 

(POR MILHÃO DE 
PESSOAS) 
1990-2005 

(POR 1000 
PESSOAS) 

1990 2005 1 … 0,8 119 
0 55 

FONTE: (e) = RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 2007/2008 (PÁGINA 277); 

A Índia pelo Quadro 18, apenas possuía uma patente por milhão de 

pessoas o que é 16 vezes menos do que na China, de 2000 a 2005. As 

despesas com I & D, em percentagem do PIB, no mesmo período não foram 

além de 0,8% do PIBPM (na China foi de 1,4%). O número de investigadores na 

área da I & D é de apenas 119 por milhão de pessoas, de 1995 a 2005 (na 

China é de 6 vezes mais – 708!). Relativamente ao número de utilizadores da 

Internet ele era de nula em 1990 (tal como na China) e de 55 em 2005 (contra 

85 na China). Neste indicador a Índia encontra-se sem qualquer atraso ou 

discrepância com a China. 

 

III.3. - RISCOS, COMPENSAÇÕES E IMPLICAÇÕES DO 

SECTOR “HIGH-TECH” E RELAÇÕES COM O INVESTIMENTO 

DIRECTO ESTRANGEIRO 

Na Índia em concreto mas, também, na China e no Brasil, o sector de 

“High-Tech” comporta alguns riscos. De acordo com Nair et al (2004, p. 35), 

eles, essencialmente, baseiam-se por um lado, na imagem enfraquecida e 

depreciada que as “Zonas Económicas Especiais” têm associada no exterior. 

Com efeito, não raro se associa a paragens como a Índia, no que se refere a 

produtos de consumo, electrónicos e tecnológicos, a ideia de falta de esmero e 

de apuramento no seu fabrico. Por outro lado, também se possui a ideia 

(errada e certa ao mesmo tempo) de que se trata de países com baixos 

salários, sendo esta a principal fonte de atracção de novas actividades 

particularmente externas. Assim, a procura doméstica, é relativamente escassa 
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e para a produção que é oriunda dela, para além da inexistência de 

conhecimentos tecnológicos que possam prescindir da tecnologia oriunda do 

exterior. A iliteracia tecnológica é outro aspecto saliente particularmente num 

país com uma população equiparada à da China. 

A inexistência de infra-estruturas físicas inadequadas para o 

florescimento apropriado de um sector de “High-Tech” que pretende ombrear 

com os seus congéneres dos países mais desenvolvidos é outro “handicap” de 

que padece um país como a Índia. A acrescentar a isto, é de salientar a falta de 

serviços estatais que se revelem os mais apropriados, para dar resposta às 

necessidades de celeridade e de adequação às exigências de segurança, 

nomeadamente, jurídica, das empresas que decidem implantar-se nas Zonas de 

parques tecnológicos da Índia. Por outro lado, é ainda identificado por Nair et al 

(2004, p. 35), a pobre participação do sistema financeiro no apoio a projectos 

de implantação particularmente em situações de criação de empresas de raiz no 

sector “High-Tech”. A política de “Information Technology”, apresenta também 

inconvenientes, de entre os quais se destacam a necessidade de imposição de 

regulação que coarta os interesses das empresas do sector em defesa dos 

interesses dos consumidores. Por outro lado, a defesa de uma política de 

“Information Technology”, pode ter uma fraca implantação no terreno em 

virtude da inexistência de estruturas de monitorização. 

De salientar que, algumas ameaças ainda se revelam importantes na 

identificação dos riscos de “Information Technology” na Índia. É o que sucede 

com a abertura à concorrência, interna e externa, que diminui as margens 

unitárias e as possibilidades de crescimento das empresas e dos produtos ou 

dos serviços prestados pelo sector. As interrupções frequentes, decorrentes da 

cultura indiana, do tempo de trabalho da mão-de-obra indiana, poderá afectar a 

produtividade do trabalho e a capacidade de produção do sector na Índia. Por 

fim, e na sequência de uma política ineficaz de regulação e de intervenção 

sobre o sector e a sua sã concorrência interna, é de registar a existência de 
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altos níveis de pirataria de software e de falta de protecção dos direitos e das 

patentes dos produtos e serviços produzidos neste sector, na Índia. 

As receitas líquidas das despesas, do investimento líquido estrangeiro, 

na Índia, no sector de “High-Tech”, aumentou de forma pronunciada desde 

1990-1991, de acordo com “ECONOMIC SURVEYS” – ÍNDIA (2006/2007, p. 

128). Neste biénio, o investimento líquido estrangeiro, medido pela proporção 

dos influxos deste agregado na totalidade dos influxos passou do peso de 1,2% 

em 1990-1991 para 155,2% (!) em 1995-1996. Três anos mais tarde, passou a 

conhecer o peso de 29,4% e, no biénio de 2005-2006, situou-se em 71,1%. No 

entanto, se medido em proporção do PIBpm, em 1992-1993, o investimento 

líquido estrangeiro não representava mais de 0,2% do PIBpm. Em 1996-1997 

subiu para 1,6% tendo-se mantido, pelo menos durante três anos, com um 

peso superior a 2%. 

Decomposto em parcelas desagregadas, o investimento líquido 

estrangeiro, possui duas parcelas: investimento directo estrangeiro e 

investimento de portfolio. De 2003-2004, a primeira parcela conhece um 

crescimento que atingiu 4,7 mil milhões de USD tendo sido de 2,4 mil milhões 

em 2001-2002. De uma forma global, o investimento directo estrangeiro na 

Índia, líquido, do investimento directo da Índia no estrangeiro, conheceu um 

crescimento de 27,4% no biénio de 2005-2006 o que é o reflexo do clima de 

acolhimento e de atracção do investimento directo do estrangeiro na Índia, em 

termos líquidos: a Índia investe menos no exterior do que este na Índia. O 

essencial do investimento da Índia no estrangeiro resumiu-se a aquisições no 

exterior. Por seu lado, o investimento de portfolio, desceu de 5,4 mil milhões de 

USD desde Abril-Setembro de 2005 para 1,6 mil milhões de USD em Abril-

Setembro de 2006. Essencialmente porque os fluxos de entrada cresceram 

menos do que os fluxos de saída: os primeiros cresceram 21,2 mil milhões de 

USD e os segundos 25 mil milhões de USD. 
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III.4. - EMPRESAS PRESENTES E MOTIVOS DE 

IMPLANTAÇÃO. O CASO PARTICULAR DO FACTOR 

PRODUTIVO TRABALHO 

Uma das razões identificadas e apontadas por Nair et al (2004, p. 34), 

para o recurso ao “outsourcing”, seja na Índia seja noutra localização, tem por 

base a recessão que, em particular, o sector da “High-Tech” conheceu por volta 

do ano de 2004. Mas em geral, este sector em particular conhece uma 

necessidade de redução de custos de produção como forma de oferecer 

produtos e prestar serviços com maior valor acrescentado, especialmente, pelo 

curto ciclo de vida destes. Uma das formas de reduzir os custos de produção 

consiste na (des)localização das actividades, no todo ou em parte, para países 

onde estes mais se façam notar e apreender em termos de benefício auferido. 

De acordo com o Forrester Research Survey citado por Nair et al (2004, p. 34), 

no ano de 2002, o recurso às actividades de “outsourcing” por parte das 

empresas em geral aumentou 12% para, no ano 2004, aumentar mais de 28%. 

Der acordo com Nair et al (2004, p. 34), esta tendência passou a 

evidenciar-se com maior ênfase a partir de 2002-2004 especialmente no 

“Business Process Outsourcing”. Citando O´Brian (2004), outro dos incentivos 

para o “outsourcing” também está patente na tendência global do Mundo actual 

para a prestação de serviços globais em virtude do enorme benefício que tal 

permite obter por parte das empresas que os prestam. São formas de aumentar 

o volume de negócios, a quota de mercado, a rentabilidade e os lucros para 

além de diminuição do risco operacional e aumento da possibilidade de gerar 

cash-flow. É, em suma, uma forma de as empresas lutarem e obterem 

vantagens competitivas, dentro de além fronteiras. Nair e Krishna (2002), 

citados por Nair et al. (2004, p. 34), uma em cada quatro empresas gigantes do 

sector de “High-Tech”, recorrem a empresas da Índia para satisfazer as suas 

necessidades de software. E, em acréscimo, de acordo com um estudo 

elaborado pela Merril Lynch, a percentagem de empresas da Fortune 500, que 
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terão tido a necessidade, desde este período de 2002-2004 até ao período de 

2004-2006, também, de recorrer a ele, cresceu (como projecção) de menos de 

5% para mais de 10%. Por outro lado, ainda, este motivo é reforçado pelo 

facto de uma série de países, ter erguido o sector de “High-Tech” como um dos 

principais senão mesmo o principal sector objecto de atenção particular como 

sector estratégico de desenvolvimento. Assim, a definição da importância deste 

sector enquadrado neste contexto de incentivo, não pode, de forma alguma, 

ser visto isoladamente mas, antes ser inserido num contexto de 

desenvolvimento intencional pelo Governo consciente dos efeitos directos e 

indirectos que o sector possui sobre os demais sectores de actividade da 

economia (“spillovers effects”). Está, por conseguinte, inserido numa estratégia 

de criação de contextos apropriados não só à atracção de empresas, do sector 

de “High-Tech” como também da criação de ambientes de estímulo com 

incentivos à sua permanência de forma a obter benefícios para os países e/ou 

regiões, a par dos auferidos pelas próprias empresas. 

Para que estes incentivos estejam em consonância com a lógica 

temporal de longo prazo do “outsourcing”, é necessário que estes incentivos 

também, sejam de longo prazo e não apenas de mera atracção pontual e 

limitada no tempo a um período curto. A não observância deste desiderato, 

conduz a um esvaziamento do país ou da região beneficiada, com reflexos 

profundos no seu desenvolvimento, mormente no que concerne ao emprego e 

à plêiade de actividades de surgiram por arrastamento das mesmas para além 

da criação de motivos de direcção inversa àqueles que ocorreram aquando da 

atracção das actividades: movimentos migratórios de saída. 

Quais são, sinteticamente, os factores que se podem criar, acrescentar 

ou estimular, aos já existentes ou criados de raiz, para que se possa construir 

uma região com aptidões para receber e atrair actividades “outsourced”, quer 

internas ao país quer externas? Estão elencadas no Quadro 19, algumas das 

aptidões bem assim como identificados factores de inaptidão, aplicados ao caso 

da Índia em particular e de qualquer país em geral. 
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QUADRO 19 – MATRIZ DE ANÁLISE SWOT DO POTENCIAL DE UMA REGIÃO OU DE 
UM PAÍS PARA ATRAIR ACTIVIDADES “OUTSOURCED” NA ÍNDIA 

FORÇAS FRAQUEZAS 
LOW START-UP COST 
LOW CONNECTIVITY COST 
LOW WAGES 
ADEQUACY OF IT INFRASTRUCTURE 
LOW LABOR TURNOVER 
HIGH QUALITY OF HUMAN RESOURCES 
SUCCESS OF TECHNOPARK 
PRESENCE OF SECOND-BEST IT-ENABLED 
SERVICES (ITES) DESTINATION IN INDIA 
POSITIVE ATITUDE OF THE GOVERNMENT 

POOR IMAGE AS A DESIRABLE BUSINESS 
LOCATION 
POOR GROWTH OF DOMESTIC MARKET 
LACK OF A FEW LARGE-SCALE MANUFACTURERS 
LOW LEVEL OF PC PENETRATION, INTERNET 
USAGE, AND COMPUTER LITERACY 
INDADEQUATE PHYSICAL INFRASTRUCTURE 
LACK OF PROPER SERVICE AND MAINTENANCE BY 
GOVERNMENT DEPARTMENTS AND AGENCIES 
POOR PARTICIPATION OF FINANCIAL 
INSTITUTIONS 
DRAWBACKS IN IT POLICY 
POOR LEVEL OF SOFTWARE PIRACY 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 
GLOBAL OPPORTUNITIES: 

VAST GLOBAL MARKET 
INCREASING TREND IN 

OFFSHORING 
BUSINESS INITIATIVES BY NON-RESIDENT 
KERALTIES 

 

NEW COMPETITION 
FREQUENT WORK INTERRUPTIONS (“BANDH AND 
HARTHALS”) 
HIGHER LEVEL OF SOFTWARE PIRACY 

FONTE: Nair et al (2004). “Offshore Outsourcing: A Swot Analysis of a State in India”, Página 35. 

Como “forças” podemos identificar os baixos custos de início de 

constituição de uma empresa no sector de “High-Tech”, para além dos baixos 

custos de interacção e (inter)conexão com outras empresas a par de, em 

termos relativos, baixos salários. A adequação das infra-estruturas, a baixa 

rotatividade dos recursos humanos, a sua alta qualificação técnica e académica 

aliada à presença de empresas na Índia que prestam serviços tecnológicos do 

mais alto nível de apuramento acompanhado por um incentivo apropriado pelo 

Governo, constituem os principais motivos de atracção. Por outro lado, a Índia 

possui oportunidades e oferece-as no seguimento das suas “forças” como 

sejam a vantagem de conceder e permitir criar e estar num mercado global, em 

particular para empresas e pessoas não-residentes. Ameaças como sejam 

pressões concorrenciais funcionam quer como incentivos quer como obstáculos 

a esta atracção de actividades. 

A força laboral e a qualidade dos recursos humanos revela-se essencial 

para o desenvolvimento da economia indiana qualquer que seja os sectores de 

actividade. Mas, o de “High-Tech”, em particular. Este sector é mais exigente e 

exposto a um ritmo de desenvolvimento sectorial, particular, em virtude das 

características dos produtos produzidos e dos serviços prestados. É, por isto 
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que, este sector é mais exigente na qualidade e qualificação dos recursos 

humanos de que necessita. Consciente disto, o governo indiano desde 1990 

tem vindo a efectuar um esforço no sector da educação de forma a 

compatibilizar as necessidades com a oferta do factor trabalho com as 

características exigidas pelo sector de “High-Tech”. 

Este esforço é visível no número de estabelecimentos de ensino 

criados. Desde 1950 até 2004, aumentou 15 vezes, de acordo com “ECONOMIC 

SURVEYS” – ÍNDIA (2007, p. 223), o número de estabelecimentos de ensino 

universitário. Por sua vez, o número de estudantes universitários aumentou 30 

vezes. Tal fez aumentar a taxa de literacia de 18% para 65% desde 1951 até 

2004. 

Não obstante, o ensino superior assenta num sistema de Universidades 

(371) e de Colégios (a grande maioria - 17625). De acordo com “ECONOMIC 

SURVEYS” – ÍNDIA (2007, p. 232), o número de engenheiros formados nos 

colégios, aumentou de 15% em 1960 para 86% em 2003. 
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QUADRO 20 – ENSINO SUPERIOR POR TIPO DE CURSO, INSTITUIÇÃO E IDADE 
GROSS 

ENROLMENT 
RATE 

NET 
ENROLMENT 

RATE 

TYPE OF INSTITUTION 

AGE GROUPS 

 

ALL 
STUDENTS 18-23 24-29 

GOVERNMENT LOCAL 
BODY 

PRIVATE 
AIDED 

PRIVATE 
UNAIDED 

 PERCENT OF POPULATION PERCENT 
DEGREE STUDENTS 

AGRICULTURE 
ENGINEERING/TECHNOLOGY 
MEDICINE 
OTHER SUBJECTS 

9,5 
1,3 
0,7 
0,1 
7,4 

8,7 
1,2 
0,6 
0,1 
6,8 

1,5 
0,2 
0,1 
0,0 
1,2 

54,1 
58,4 
26,2 
38,1 
56,1 

1,5 
2,3 
0,7 
4,0 
1,4 

29,4 
30,2 
32,1 
27,9 
29,1 

15,0 
9,1 

41,0 
30,1 
13,4 

DIPLOMA STUDENT (BELOW DEGREE) 
AGRICULTURE 
ENGINEERING/TECHNOLOGY 
MEDICINE 
CRAFTS 
OTHER SUBJECTS 

1,9 
0,0 
0,8 
0,2 
0,0 
1,0 

1,7 
0,0 
0,7 
0,1 
0,0 
0,8 

0,4 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 

40,8 
37,2 
35,8 
13,1 
33,2 
49,6 

1,6 
3,8 
0,4 
0,5 
0,0 
2,8 

25,0 
35,0 
29,5 
36,5 
31,4 
19,0 

32,5 
24,1 
34,3 
49,9 
35,3 
28,6 

DIPLOMA STUDENT (ABOVE GRADUATE 
LEVEL) 

AGRICULTURE 
ENGINEERING/TECHNOLOGY 
MEDICINE 
CRAFTS 
OTHER SUBJECTS 

1,5 
 

0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
1,2 

1,1 
 

0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,9 

0,6 
 

0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,5 

43,3 
 

22,1 
22,1 
40,9 
58,2 
47,7 

1,4 
 

6,6 
2,4 
0,0 
0,0 
1,1 

28,2 
 

71,3 
28,3 
34,7 
5,0 

27,8 

27,1 
 

0,0 
47,2 
24,4 
36,8 
23,4 

ALL STUDENTS 13,0 11,6 2,5 50,8 1,5 28,6 19,1 
FONTE: ECONOMIC SURVEYS – ÍNDIA (2007, p. 233). 

Pela observação do Quadro 20, nota-se a emergência em terceiro lugar 

de importância, dos cursos ligados à engenharia e tecnológicos, 

particularmente, na faixa etária dos 18-23 anos com um peso de 0,7% no total 

dos estudantes com um Curso Superior. O mesmo sucede, em particular, em 

cursos de pós licenciatura, em que é quase em exclusivo, à engenharia e 

tecnologia, a existência de estudantes com diplomas deste nível: peso de 0,2% 

na faixa etária dos 18-23 anos, do total dos estudantes. A mesma evidência é 

observável nos diplomas situados num nível inferior ao da licenciatura: peso de 

0,8% da faixa etária dos 18-23 anos do total dos estudantes. 
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CAPÍTULO IV – BRASIL 

O interesse da inclusão do estudo do Brasil, no âmbito do estudo do 

sector de “High-Tech” justifica-se, plenamente, com base na necessidade de 

conhecer se num país, que possui uma população claramente inferior à China e 

à Índia, possui uma perfil com semelhanças ou diferenças acentuadas, situado 

noutro continente. 

IV.1. - BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ECONOMIA: 

ENQUADRAMENTO E EVOLUÇÃO RECENTE 

Impõe-se desde logo que se proceda a uma breve descrição das 

principais características da economia brasileira. 

 

QUADRO 21 - INDICADORES: POPULAÇÃO, EMPREGO, TAXA DE DESEMPREGO E 
FORÇA LABORAL 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
P 

POPULAÇÃO TOTAL (EM MILHÕES) (a) 179,25 181,79 184,32 186,83 189,32 - 
EMPREGO TOTAL (EM MILHÕES) (a) 78,959 80,163 84,596 87,090 - - 
TAXA DE DESEMPREGO (EM %) (a) 9,2 9,7 11,5 9,8 10 - 
FORÇA LABORAL (EM MILHÕES) (a) 86,917 88,803 92,860 96,032 - - 
FONTE: (a) – IMF, Janeiro de 2008, Páginas 221 a 227.  

Relativamente à população total, pela observação do Quadro 21 ela, 

invariavelmente, cresceu desde 2002 até 2006. Em 2002 era de 179,25 milhões 

de habitantes. Passando para 181, em 2003, 184 em 2004, 186 2005 e 189 no 

ano de 2006. O emprego total, por seu lado, conhece também uma trajectória 

de evolução em crescendo. No ano de 2002, a economia possuía no sector 

formal cera de 79 milhões de pessoas, subindo para 80 em 2003. No ano 

seguinte, a economia tinha absorvido 84 e 87 em 2005. Não obstante tal, a 

taxa de desemprego, cresceu dos anos 2002 para 2004 de 9,2% para 11,5%. 

No ano de 2005 diminuiu para 9,8%. Verifica-se que a força laboral em milhões 

de habitantes, foi sempre superior à absorvida pelo emprego. Assim, a 

economia brasileira possuía como força de trabalho capaz de estar apta para 

trabalhar e ser absorvida pelo mercado de trabalho, em 2002, 86 milhões de 
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habitantes, 88 em 2003 e 92 em 2004. No ano seguinte, ainda cresceu mais 

para cerca 96 milhões de habitantes. 

 

QUADRO 22 – BRASIL: INDICADORES DE ALFABETIZAÇÃO NOS ADULTOS E JOVENS 
TAXA DE 

ALFABETIZAÇÃO 
ENTRE OS ADULTOS 
(EM %) (% COM 15 

ANOS OU MAIS) 

TAXA DE ALFABETIZAÇÃO 
ENTRE OS ADULTOS (EM 
%) (% COM 15 ANOS OU 

MAIS) - 1995-2005 

TAXA DE 
ALFABETIZAÇÃO 

ENTRE OS JOVENS 
(EM %) (% ENTRE 

15 E 24 ANOS) 

TAXA DE ALFABETIZAÇÃO 
ENTRE OS JOVENS (EM %) - 

1995-2005 

1985-
1994 

1995-
2005 

MULHERES HOMENS 1985-
1994 

1995-
2005 

TAXA 
FEMININA 
(% ENTRE 

15 E 24 
ANOS) 

RÁCIO DE 
TAXA 

FEMININA 
PARA A TAXA 
MASCULINA 

… 88,6 88,8 88,4 … 96,8 97,9 1,02 
FONTE: (e) = RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 2007/2008 (PÁGINAS 272, 329 E 337); 

A observação do Quadro 22, ao exibir alguns indicadores de 

alfabetização nos adultos e nos jovens, possibilita conhecer que na década de 

1995-2005, a alfabetização dos adultos englobava 88,6% da população. É 

inferior à homóloga da China que é de 90,9% mas superior à da Índia que é de 

21%. Em relação à taxa de alfabetização entre os adultos por sexo, de 1995 a 

2005, nas mulheres é de 88,8% e nos homens é de 88,4%. Verifica-se que, 

comparativamente com a China é superior nas mulheres (que é de 86,5%) mas 

inferior nos homens (95,1%). Na Índia é claramente superior porquanto os 

valores homólogos neste país são de, respectivamente, 47,8% e de 73,4%. No 

que se refere à taxa de alfabetização entre os jovens, no mesmo período que 

vai de 1995 a 2005, existe cerca de 97% da população alfabetizada. Na China o 

valor comparável é de 98,9% e na Índia de 76,4%. Por seu lado, na taxa de 

alfabetização entre os jovens, a taxa feminina é de 97,9% e o rácio da taxa 

feminina sobre a masculina é de 1,02. Os valores congéneres, na China são de 

98,5% e de 0,99 e os da Índia de 67,7% e de 0,80. Assim, na China, observa-

se que a taxa feminina é superior ao do Brasil mas o seu rácio sobre a 

masculina é inferior ao que sucede no Brasil. Já na Índia, os valora do Brasil 

são claramente superiores. 
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QUADRO 23 – BRASIL: INDICADORES DE ESCOLARIZAÇÃO - PRIMÁRIA, 
SECUNDÁRIA E SUPERIOR 

ESCOLARIZAÇÃO 
PRIMÁRIA LIQUIDA – 

2005 

ESCOLARIZAÇÃO 
PRIMÁRIA BRUTA - 

200519 

ESCOLARIZAÇÃO 
SECUNDÁRIA BRUTA - 

200520 

ESCOLARIZAÇÃO 
SUPERIOR BRUTA - 

200521 

ESTUDANTES 
DO ENSINO 

SUPERIOR EM 
CIÊNCIAS, 

ENGENHARIA, 
INDÚSTRIA E 
CONSTRUÇÃO 

TAXA 
FEMININA 

(%) 

RÁCIO DE 
TAXA 

FEMININA 
PARA A 
TAXA 

MASCULINA 

TAXA 
FEMININA 

(%) 

RÁCIO DE 
TAXA 

FEMININA 
PARA A 
TAXA 

MASCULINA 

TAXA 
FEMININA 

(%) 

RÁCIO DE 
TAXA 

FEMININA 
PARA A 
TAXA 

MASCULINA

TAXA 
FEMININA 

(%) 

RÁCIO DE 
TAXA 

FEMININA 
PARA A 
TAXA 

MASCULINA 

(% 
ESTUDANTES 
DO ENSINO 

SUPERIOR) - 
1999-2005 

95 1,00 135 0,93 111 1,10 27 1,32 16 
FONTE: (e) = RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 2007/2008 (PÁGINAS 272 E 337); 

A observação do Quadro 23, permite verificar que a escolarização 

primária líquida, na taxa feminina é de 95% comparando com a da Índia de 

85% (são omissos valores para a China). O rácio da taxa feminina sobre a 

masculina é de 1 no Brasil e de 0,93 na Índia (também sem valores para a 

China). Observa-se que exibe valores no Brasil claramente superiores aos seus 

homólogos, da Índia. No que concerne à escolarização primária bruta, no Brasil, 

verifica-se que a taxa feminina é de 135 o que compara com a de 112 e de 116 

na China e na Índia, respectivamente. É, indubitavelmente, superior à 

congénere destes dois países. O rácio da taxa feminina sobre a masculina, 

cifra-se em 0,93 no Brasil, sendo, por conseguinte, inferior ao da China que é 

de 0,99 e ao da Índia que é de 0,94. Por seu lado, no que diz respeito à 

escolarização secundária bruta, a taxa feminina é de 111% no Brasil que 

comprar com 74% e com 50% na China e na Índia, respectivamente. É um 

valor, claramente, superior no Brasil. O rácio da taxa feminina sobre a 

masculina, corrobora esta cifra sendo de 1,10% no Brasil e de 1,00% na China 

e de 80% na Índia. Também aqui é corroborado, porém, menos no caso da 

China. A escolarização superior bruta, possui, a taxa feminina, 27% ao passo 

que na China é de 20% e de 9% na Índia nos seus valores congéneres. O Brasil 

                                                 
19 De acordo com o “Relatório do Desenvolvimento Humano 2007/2008”, página 339, o rácio de 
escolarização bruta é o número total de alunos ou estudantes matriculados no nível de 
educação de ensino primário, qualquer que seja a idade, a dividir pela população que teórica e 
supostamente se encontra no ensino primário. Se tomar um valor superior a 100, significa que 
possui alunos fora das idades que o grupo teoricamente engloba. 
20 O mesmo que a nota de rodapé 19, “mutatis mutantis”. 
21 Idem a nota de rodapé 19 e 20. 
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exibe um score claramente superior neste segmento de escolarização. O seu 

rácio sobre a taxa masculina, é no Brasil de 1,32 contra 0,95 na China e de 

0,70 na Índia. Também é um valor claramente superior, incomparavelmente. 

Por fim, o número de estudantes do ensino superior em ciências, engenharia, 

indústria e construção, no Brasil é de 16%, contra 22% no Índia (desconhecido 

o valor para a China). Aqui é claramente um valor inferior no Brasil. 

 

QUADRO 24 – INDICADORES DIVERSOS DA ECONOMIA BRASILEIRA: PRODUTO, 
PROCURA E SUA ESTRUTURA, POUPANÇA, TAXA DE INFLAÇAO E SALDO 
ORÇAMENTAL 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 P 

TAXA DE CRESCIMENTO REAL DO PIBPM (EM %) - - +4,9 +3,2 +3,7 +4,8 
TAXA DE INFLAÇÃO (EM %) - - +7,6 +5,7 +3,1 +3,9 
SALDO ORÇAMENTAL (EM % DO PIBPM) - - -2,5 -3,0 -3,0 -1,9 
SALDO DA BALANÇA CORRENTE (EM % DO PIBPM) - - +1,9 +1,6 +1,3 +0,6 
EXPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS 
(EM VALOR, MIL MILHÕES DE USD) 

- - +96,5 +118,3 +137,8 +155,6 

IMPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS 
(EM VALOR, MIL MILHÕES DE USD) 

- - +62,8 +73,6 +91,3 +114,3 

SALDO DA BALANÇA DE BENS E SERVIÇOS 
(EM VALOR, MIL MILHÕES DE USD) 

- - +33,6 +44,7 +46,5 +41,3 

EXPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS EM VOLUME 
(EM % DE VARIAÇÃO) 

- - +19,2 +9,3 +3,3 +5,5 

IMPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS EM VOLUME 
(EM % DE VARIAÇÃO) 

- - +18,1 +5,4 +16,1 +18,0 

TAXAS DE CÂMBIO (BRL POR 1 USD – USD/BRL) (a) 
DE ACORDO COM O FIM DE PERÍODO 
DE ACORDO COM A MÉDIA ANUAL 

 
3,533 
2,921 

 
2,888 
3,077 

 
2,654 
2,925 

 
2,340 
2,434 

 
2,137 
2,175 

- 
 

FONTE: PARA OS ANOS DE 2005, 2006 E 2007, OECD ECONOMIC OUTLOOK, PRELIMINARY EDITION N.º 
82, DEZEMBRO DE 2007 (PÁGINAS 195 E 196); PARA OS ANOS DE 2003 E 2004, OECD ECONOMIC 
OUTLOOK, VOLUME 2006/1, N.º 79, JUNHO DE 2006 (PÁGINAS 130 E 131). IMF (2008), JANEIRO DE 
2008, PÁGINAS 220 A 227. 
P = PREVISÃO 

Pela observação do Quadro 24, verifica-se que, a taxa de crescimento 

real do PIBPM, conheceu, em 2004, variação de +4,9%. No ano seguinte, 

decresce para +3,2% para recuperar nos anos seguintes subir para +3,7% (em 

2006) e 4,8% (ano de 2007 ___ previsão). Na realidade, a economia brasileira 

conheceu no quadriénio 2004-2007, taxas de crescimento acentuadamente 

elevadas sempre superiores a +3% embora nunca ultrapassando os +5%. 

Revela uma capacidade, sucessivamente no tempo, de criar riqueza. 

A taxa de inflação, revela uma tendência descendente no período que 

vai de 2004 a 2007. Em 2004, conhece a cifra de +7,6% descendo para +5,7% 

em 2005 e, em 2006, desce ainda mais, para +3,1%. Como previsão para o 
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ano de 2007, ascenderá a +3,9%. Globalmente revela uma diminuição das 

tensões inflacionistas na economia. 

O saldo orçamental, em percentagem do PIBPM, revela um valor sempre 

deficitário no quadriénio 2004-2007. Em 2004 era de -2,5%, em percentagem 

do PIBPM, agravando-se nos anos de 2005 e 2006 para a mesma percentagem: 

+3% em percentagem do PIBPM. Porém, em 2007 (previsão) espera-se uma 

recuperação deste mesmo défice, para -1,9%, em percentagem do PIBPM. Há 

assim, indícios de que a capacidade de gerar receitas fiscais não segue uma 

mesma trajectória consonante com as despesas efectuadas pelo Estado. 

No que concerne ao saldo da Balança Corrente, em percentagem do 

PIBPM, no quadriénio 2004-2007, observa-se que ele foi, consecutivamente, 

sempre superavitário mas diminuindo de valor em percentagem do PIBPM. Em 

2003, começa por ser de +1,9%, diminuindo +0,3 pontos percentuais em 2005 

e outros tantos em 2006. No ano de 2007 (previsão) cifrar-se-á em +0,6%, em 

percentagem do PIBPM, o que significa uma redução de +0,7 pontos 

percentuais, relativamente a 2006. Este comportamento, é consentâneo com 

um crescimento do PIBPM, mas um valor do saldo da Balança Corrente 

relativamente estável crescendo a um ritmo inferior ao do crescimento do 

PIBPM. Daí este peso decrescente, de ano para ano. 

As exportações em valor de bens e serviços, revelam uma trajectória 

ascendente de 2004 para 2007. Com efeito, em 2004 eram de +96,5 mil 

milhões de USD, aumentando no ano seguinte para +118,3 mil milhões de 

USD. Em 2006 continua a subir, para +137,8 mil milhões de USD, para 

culminar, em 2007 (previsão) em +115,6 mil milhões de USD. Do lado das 

importações de bens e serviços, em valor, verifica-se a mesma trajectória 

ascendente mas de valor absoluto inferior ao congénere das exportações. Em 

2004, eram de +62,8 mil milhões de USD, subindo em 2005 para +73,6 mil 

milhões de USD. Em 2006 e 2007 (previsão) os valores são de +91,3 mil 

milhões de USD e de +114,3 mil milhões de USD, respectivamente. 
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Globalmente, em termos de saldo da Balança de Bens e Serviços, verifica-se um 

crescimento, de 2003 até 2006. Em 2003 foi de +33,6 mil milhões de USD 

subindo para +44,7 mil milhões de USD no ano seguinte. Em 2006 atinge o 

pico do período cifrando-se em +46,5 mil milhões de USD. Em 2007 (previsão), 

ascenderá a +41,3 mil milhões de USD. Muito embora em valor as exportações 

de bens e serviços sejam superiores a sua diferença esbate-se um pouco por 

força do menor aumento em termos absolutos do valor congénere das 

importações em valor. Daí a observação de uma relativa estabilidade do saldo 

da Balança de Bens e Serviços. A explicação para este saldo e, sobretudo, para 

o da Balança Corrente (embora não exclusivamente) está bem patente na 

análise das exportações e das importações em bens e serviços em volume. 

Observa-se que, de 2003 a 2007, as exportações de bens e serviços conhecem 

uma trajectória decrescente (mas de valor absoluto positivo): +19,2% em 

2004, para apenas crescer +9,3% e, em 2006, ainda menos ___ +3,3%. Em 

2007 (previsão) há uma ligeira recuperação relativamente ao ano anterior 

passando a ser de +5,5%. As importações de bens e serviços, em volume, 

revelam uma trajectória descendente em 2004 e 2005: passam de +18,1% 

para +5,4%. Porém, nos anos de 2006 e 2007 (previsão) a mesma trajectória 

inverte-se para +16,1% e +18%, respectivamente, em 2006 e 2007 (previsão). 

É esta evolução negativa em volume das importações não compensada pela 

evolução em volume das exportações que explica uma parte da deterioração do 

saldo da Balança Corrente. 

Por fim, refira-se o comportamento da taxa de câmbio. Se observarmos 

no fim de período, assiste-se, invariavelmente, a uma contínua desvalorização 

do USD face ao real brasileiro. Em 2002 conhecia uma relação de 3,533 reais 

por cada USD, deteriorando-se este em 2003 para 2,888, no ano seguinte 

passa para 2,654 reais por USD, em 2005 para 2,34 e em 2006, 2,137 reais por 

USD. Visto sob o prisma da média anual, observa-se que, no ano de 2002 era 

de 2,921 reais por USD desvalorizando-se ligeiramente o real no ano de 2003, 

para 3,077. De 2004 até 2006, o real não parou de se valorizar face ao USD: 

passou de 2,925 em 2004, para 2,434 no ano de 2005 e para 2,175 no ano de 
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2006. Explica-se, assim, a evolução claramente crescente do comportamento 

das importações em valor e em volume de bens e serviços, no período 

considerado e, em face de uma desvalorização do USD face ao real brasileiro do 

comportamento das exportações também de bens e serviços que seria de 

esperar que sofressem um incentivo à contracção e conheceram uma evolução 

sempre positiva, especialmente, em valor. 

 

QUADRO 25 – PESO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE ALTA TECNOLOGIA DO 
BRASIL PARA O EXTERIOR (EM % DAS EXPORTAÇÕES TOTAIS DE MERCADORIAS 
BRASILEIRAS) 

EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE ALTA TECNOLOGIA (EM % DAS EXPORTAÇÕES DE MERCADORIAS) 
1990 2005 
7,1 12,8 

FONTE: (e) = RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 2007/2008 (PÁGINA 288); 

Pela observação do Quadro 26, o peso das exportações de produtos de 

alta tecnologia, em percentagem das exportações de mercadorias, era de 7,1 

em 1990 tendo passado para 12,8% em 2005. Na China, observou-se que esta 

mesma trajectória começou por um valor em 1990 de 6,1% tendo chegado a 

2005 a 30,6%. É claramente uma evolução mais pronunciada no peso das 

exportações de produtos tecnológicos sobre a totalidade das exportações de 

mercadorias. No entanto, comparativamente com a Índia, verifica-se que a 

trajectória deste país é claramente inferior ao do Brasil sendo os valores 

respectivos de 2,4% e de 4,9%. 

 

IV.2. - EVOLUÇÃO RECENTE E CARACTERIZAÇÃO DO 

SECTOR “HIGH-TECH” EM PARTICULAR: SOFTWARE, 

HARDWARE E R&D, INFLUÊNCIAS, COOPERAÇÃO E 

CONCORRÊNCIA NA ECONOMIA 

De acordo com Petit et al. (2007), existem algumas características que 

definem de forma genérica o perfil do sector de “High-Tech” em geral e de 

produção de software e de hardware, em particular, no Brasil: 
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• Predomínio de empresas pequenas e mesmo micro no que se 

refere à dimensão; 

• Estas empresas possuem uma orientação virada para o mercado 

interno que se caracteriza por ser de elevada exigência e sofisticação. Este 

mercado interno está avaliado, de acordo com Petit et al. (2007, p. 16) em 8 

mil milhões de dólares; 

• Existe uma grande criatividade e abertura para aceitar e exigir 

inovação; 

• As empresas produtoras de software e hardware, são empresas 

com “know-how” adequado, compreensão das regras de negócio e 

relacionamento estreito com os clientes a quem prestam serviços; 

• Os recursos humanos possuem boa formação técnica, flexível e 

adaptável e experiência na implementação de soluções de software e de 

hardware, complexas; 

• Os custos de desenvolvimento de software, de hardware e de 

“High-Tech” em geral, são idênticos aos congéneres da Índia; 

De um ponto de vista do posicionamento global das empresas 

presentes no sector, Petit et al. (2007, p. 18), identifica algumas características 

sobre o perfil de orientação exterior quanto ao destino e origem da produção 

do sector. 

 

FIGURA 34 - PERFIL DE ORIGEM E DESTINO DA PRODUÇÃO DE SOFTWARE E DE 
SERVIÇOS BRASILEIRA NO SECTOR DE “HIGH-TECH” (ANO DE 2006) 

PACOTE 25,5%  
CUSTOMIZÁVEL 70% 

DESENVOLVIDO 
NO PAÍS 

29% EXPORTAÇÃO 4,5%  
SOFTWARE 

 
36,7% 

IMPORTADO 71% 
PARA O 
MERCADO LOCAL

97%  
 
SERVIÇOS 

 
 
63,3% PARA 

EXPORTAÇÃO 
3% 

 

FONTE: Petit et al. (2007, p. 18) 

Pela observação da Figura 34, constata-se que relativamente aos anos 

de 2004 e 2005, no sector de “High-Tech”, o Brasil produz 36,7% de software e 
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63,3% de serviços diversos. De entre os primeiros, 29% são desenvolvidos no 

país e 71% são de conteúdo importado. Dos 29% produzidos, 4,5% são para 

exportações, 70% são ajustados às necessidades dos clientes sem 

padronização e 25,5% são produtos padronizados. Relativamente, aos serviços, 

dos 63,3%, 97% são para o mercado local e apenas 3% para exportação para 

o exterior. 

Stefanuto et al., (2005, p. 9) caracteriza o sector de “High-Tech” no 

que se refere às empresas que o constituem, de acordo com a origem do 

capital, tipo de empresa e vínculo. 

 

FIGURA 35 – EMPRESAS DE “HIGH-TECH” NO BRASIL DE ACORDO COM A ORIGEM 
DO CAPITAL (2004) 

ORIGEM DO CAPITAL n % 
NACIONAL 22 73% 

ESTRANGEIRO 8 27% 
TOTAL 30 100% 

FONTE: Stefanuto et al., (2005, p. 9) 

Pela Figura 35, constata-se que, de uma amostra de 30 empresas do 

sector, 73% têm origem no Brasil o seu capital e apenas 27% fora do território. 

 

FIGURA 36 – EMPRESAS DE “HIGH-TECH” NO BRASIL DE ACORDO COM O TIPO DE 
EMPRESA (ANO DE 2004) 
TIPO DE EMPRESA n % 
INDEPENDENTE 13 43% 

COLIGADA 1 5 
CONTROLADA POR CAPITAL 
ESTRANGEIRO 

10 59 

CONTROLADA POR CAPITAL NACIONAL 3 18 

 
 
 
PARTE DE UM 
GRUPO CONTROLADORA 3 

 
 
17

18 

 
 
57 

TOTAL  30 100% 
FONTE: Stefanuto et al., (2005, p. 10) 

Pela Figura 36, a maioria das empresas, 57%, têm a sua propriedade 

dentro de um grupo económico. Dentro destes, 59% são controladas por 

capital estrangeiro e 18% por capital de origem brasileira e, também 18% em 

relação de controlo no seio do grupo. Apenas 43%, possuem uma origem 

independente (não inserida num grupo económico). 
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FIGURA 37 – RECEITA BRUTA DA EMPRESAS SE “HIGH-TECH” POR TIPO DE 
SEGMENTO E ORIGEM DO CAPITAL QUE EXERCE O CONTROLO (EM MILHÕES DE 
USD) 
 NACIONAL ESTRANGEIRO TOTAL 
SOFTWARE 15,40 2,87 18,27 
SERVIÇOS 25,38 153,60 178,98 
TOTAL 40,78 156,47 197,25 
FONTE: Stefanuto et al., (2005, p. 12) 

No segmento de software, da totalidade da receita bruta obtida, 15,4 

milhões de USD são de origem brasileira e 2,87 de origem no estrangeiro. No 

segmento dos serviços, 25,38 milhões de USD são de origem no Brasil e 153,60 

de origem no estrangeiro. Assim, globalmente, 40,78 milhões de USD assentam 

na proveniência nacional e 156,47 milhões de USD no estrangeiro. 

 

QUADRO 26 - PATENTES, ROYALTIES, DESPESAS E INVESTIGADORES EM I & D E 
UTILIZADORES DE INTERNET NO BRASIL 

PATENTES 
GARANTIDAS A 

RESIDENTES 

RECEITAS DE 
ROYALTIES E 
DIREITOS DE 

LICENÇAS 

DESPESAS COM 
INVESTIGAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO (I & 
D) 

INVESTIGADORES 
NA I & D 

UTILIZADORES 
DE INTERNET 

(POR MILHÃO 
DE PESSOAS) 

2000-2005 

(DÓLARES DOS 
EUA POR PESSOA) - 

2005 

(% DO PIB) 
2000-2005 

(POR MILHÃO DE 
PESSOAS) 
1990-2005 

(POR 1000 
PESSOAS) 

1990 2005 1 0,5 1,0 344 
0 195 

FONTE: (e) = RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 2007/2008 (PÁGINA 276); 

Pelo Quadro 26, estão patentes alguns factos relevantes relativamente 

ao sector de “High-Tech” e correlacionado. Com efeito, observa-se que o Brasil 

no período de 2000 a 2005, garantiu 1 patente por cada milhões de habitantes. 

Este valor é justamente igual ao congénere da Índia mas muito inferior ao da 

China que é de 16! As receitas e direitos de licenças, são de 0,5 USD por 

pessoa, sendo de 0,1 USD na China (desconhecendo-se na Índia). As despesas 

com I & D, representam, 1% do PIB, no período de 2000 a 2005 no Brasil e na 

Índia representam menos (0,8% do PIB) mas são inferiores ao que sucede na 

China: 1,4%. O número de investigadores na área de I & D, foi de 344 por 

milhão de habitantes no Brasil, no período de 1990 a 2005. Na Índia foi inferior, 

119 e na China foi muito superior: 708! Os utilizadores de Internet, por cada 
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1000 pessoas em 2005 eram de 195, ao passo que na Índia foi de apenas 55 e 

na China de 85. 

 

IV.3. - RISCOS, COMPENSAÇÕES E IMPLICAÇÕES DO 

SECTOR “HIGH-TECH” E RELAÇÕES COM O INVESTIMENTO 

DIRECTO ESTRANGEIRO 

Do ponto de vista da origem do capital estrangeiro no sector de “High-

Tech” no Brasil, pode-se observar a Figura 38. 

 

FIGURA 38 – ORIGEM DO CAPITAL ESTRANGEIRO (PROVENIÊNCIA GEOGRÁFICA) 
ANO DE 2004 

LOCALIZAÇÃO DO CAPITAL n % 
AMÉRICA DO NORTE (EXCEPTO EUA) 1 12% 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 3 38% 
UNIÃO EUROPEIA 4 50% 
TOTAL 5 100% 
FONTE: Stefanuto et al., (2005, p. 9) 

Observa-se, então que, 50% é de empresas que possuem a sua sede 

ou direcção efectiva em países da União Europeia. Logo em segundo lugar 

surge os Estados Unidos da América com um peso de 38% e o continente 

americano no norte excluindo os EUA em 12%. 

Esta Figura não pode deixar de se completada com 39 no que concerne 

às exportações dos produtos propriamente ditos, estimados e declarados. 
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FIGURA 39 – SECTOR DE “HIGH-TECH” BRASILEIRO NAS EXPORTAÇÕES 
DECLARADAS E ESTIMADAS DE SOFTWARE, RECEITAS TOTAIS E EMPREGO, DO 
PONTO DE VISTA DA ORIGEM DAS EMPRESAS, DIMENSÃO DA FACTURAÇÃO E 
MODELO DE NEGÓCIO PREDOMINANTE (ANO DE 2004) 

EXPORTAÇÕES 
DECLARADAS 
DE SOFTWARE 

EXPORTAÇÕES 
ESTIMADAS 

DE SOFTWARE 

RECEITA TOTAL 
DE VENDAS 

EMPREGO 
TOTAL 

 

MILHÕES 
DE USD 

% MILHÕES 
DE USD 

% MILHÕES 
DE USD 

% MILHÕES 
DE USD 

% 

NACIONAL (N 
= 21) 

40,48 21 151,00 49 1246,45 37 15031 72 ORIGEM DO 
CAPITAL 

CONTROLADOR ESTRANGEIRO 
(N = 9) 

157,47 79 156,47 51 2082,40 63 5845 28 

PEQUENA (N 
= 3) 

1,97 1   3,33 0,1 104 0,5 

MÉDIA (N = 
4) 

21,70 11   66,57 2,0 853 4,0 

TAMANHO POR 
FACTURAMENTO 

GRANDE ( N = 
23) 

176,58 88   3,258,94 97,9 19919 94,5 

SERVIÇOS (N 
= 19) 

159,77 81   2896,09 87 13917 67 

SOFTWARE (N 
= 7) 

23,67 12   266,32 8 5118 24 

MODELO DE 
NEGÓCIO 

PREDOMINANTE 

INDEFINIDO 
(N = 4) 

13,81 7   166,44 5 1841 9 

TOTAL  197,25  307,47  3328,85  20876  
FONTE: Stefanuto et al., (2005, p. 11) 

Pela Figura 39, relativa ao ano de 2004, observa-se que, de acordo com 

a origem do capital de domínio, 79% das exportações declaradas em empresas 

de capital estrangeiro, coincidem com 51% das exportações estimadas. As 

receitas das vendas totais, representam 63% das vendas globais segundo este 

critério mas o emprego total apenas representa 28% do total por origem do 

capital de domínio. 

Pela dimensão da facturação, são as empresas grandes as principais 

responsáveis pelas exportações em 88% a que correspondem um valor de 

vendas de 3258 mil milhões de USD (peso de 97,9% no total das receitas das 

empresas por dimensão da facturação). Há, ainda, uma correspondência com o  

emprego total absorvido correspondendo o peso de 94,5% do total do emprego 

absorvido segundo a dimensão da facturação. 

Do ponto de vista do segmento de negócio do sector de “High-Tech” as 

exportações declaradas do segmento de serviços representam 81% do total, e 
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87% das receitas das vendas totais e uma percentagem do emprego total 

absorvido de 67%. No segmento de software, as exportações declaradas têm 

um peso de 12%, mas um peso de apenas 8% nas receitas das vendas totais e 

uma absorção do emprego com um peso de 24%, do total do emprego de 

acordo com este critério. 

O sector exportador de “High-Tech” no que se refere ao caso do Brasil, 

possui algumas especificidades identificadas e elencadas por Stefanuto et al., 

(2005, p. 33): barreiras, factores críticos (relativos à competitividade) e 

exigências dos clientes. 

Relativamente às barreiras, elas consubstanciam alguns riscos que, em 

particular, o sector coloca. São de quatro tipos, de acordo com Stefanuto et al., 

(2005, p. 33): sistemáticas (ou estruturais), culturais, comerciais e tecnológicas 

(incluindo as que se relacionam com as de organização e com as de produção). 

As sistemáticas (ou estruturais), são aquelas que se prendem com a 

fraca imagem do Brasil e das empresas brasileiras que produzem o software, 

porque não apenas são pouco conhecidas como, sobretudo, e na sua 

decorrência, são pouco e valorizadas. 

De acordo com o que está patente na Figura 40, um dos óbices 

enfrentados pelo Brasil consiste em ser desconhecido (falta de notoriedade) o 

que o Brasil produz em termos de software, designadamente. Para além de 

processos burocráticos excessivos. 
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FIGURA 40 – IMAGEM POSSUÍDA PELO BRASIL NO EXTERIOR (ANO DE 2004) 

 

Trata-se de aspectos que são comuns tanto às empresas de raiz no 

Brasil como de raiz no estrangeiro. 

As barreiras culturais, são aquelas tais como a dificuldade com o 

domínio da língua estrangeira e o desconhecimento total ou insuficiente sobre 

as características culturais dos países (neste caso do Brasil). As comerciais, são 

outras de entre as quais se destacam os obstáculos colocados pela legislação 

interna do Brasil bem como as restrições à importação feitas pelos países 

importadores de produtos deste sector provenientes do Brasil. E, por fim, temos 

as tecnológicas, (relacionadas com a organização e a produção empresarial), 

em que se salientam, designadamente, a falta de dimensão em que as 

empresas operam, falta de práticas que estimulem a internacionalização do 

software e a ausência de certificações de qualidade e técnicas. Também são de 

referir os restritos conhecimentos sobre os mercados de destino da exportação 

do software, bem como a escassez de recursos humanos qualificados, que 

dominem o idioma inglês. 

Em relação aos factores críticos, há a registar a qualidade, a 

pontualidade, a flexibilidade no atendimento dos clientes, a inexistência de 

recursos humanos, em quantidade e qualidade suficientes, qualificados e com 

as “skills” certas para o cabal desempenho de funções neste sector, para além 
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do preço de venda do software e hardware, da capacidade de inovação, custos 

de produção. 

Por fim, relativamente às exigências dos clientes, no que se refere às 

empresas brasileiras, são de destacar os serviços pós-venda, a reputação no 

mercado, a submissão à avaliação técnica feita pelo cliente, entre outras. Em 

relação às empresas estrangeiras, salienta-se a utilização do investimento 

directo estrangeiro, desenvolvimento conjuntural de produtos, processos e 

serviços, serviços pós-venda, certificações de qualidade, nomeadamente. 

IV.4. - EMPRESAS PRESENTES E MOTIVOS DE 

IMPLANTAÇÃO. O CASO PARTICULAR DO FACTOR 

PRODUTIVO TRABALHO 

As razões para a implantação de empresas no sector de “High-Tech” no 

Brasil são de variada ordem. De entre elas, são de destacar as que se prendem 

com incentivos e programas governamentais, que cumprem o papel de 

catalisadores de empresas para o sector em questão. 

Com efeito, de acordo com Petit et al. (2007, p. 108), como fontes de 

captação e de motivação para a criação e implantação de empresas do sector 

do “High-Tech” encontram-se os programas governamentais. Um dos mais 

importantes, programas, que conheceu uma reformulação profunda no ano de 

2004, é o Prosoft. Com o objectivo de se tornar mais eficaz como um dos 

braços financeiros de apoio ao desenvolvimento do sector de “High-Tech” em 

geral, no Brasil, e estimular o crescimento das empresas tanto nos mercados 

internos como nos externos, subdividiu-se em três: Prosoft-Empresa (que visa o 

financiamento de grandes empresas brasileiras produtoras de software e de 

serviços correlacionados); Prosoft-Comercialização (que visa o financiamento 

para aquisições no Brasil de software e serviços correlacionados) e o Prosoft-

Exportação (para o financiamento às exportações de software e serviços 

correlacionados para o exterior). 
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No que concerne à força de trabalho, que este sector absorve no Brasil, 

Stefanuto et al., (2005, p. 16), refere que, no estudo aludido, relativo ao ano 

de 2004, a qualificação dos recursos humanos empregue pelo sector é elevada 

tendo 56% dela formação universitária. Em particular as empresas brasileiras, 

empregam 61,9% dos recursos humanos com formação universitária ao passo 

que as empresas estrangeiras apenas empregam 43,5% do seu pessoal com 

formação universitária. É nas áreas de I & D de software, de engenharias e 

qualidade do software, e o seu desenvolvimento, implantação e integração e 

manutenção dos sistemas relacionados com o software que é mais absorvida a 

força de trabalho. De ente a formação universitária cumpre salientar que, 3,4% 

das pessoas que foram objecto de inquirição no estudo aludido por Stefanuto et 

al., (2005, p. 16), possuíam mestrado ou doutoramento. Sobretudo a empresas 

brasileiras mais do que as empresas estrangeiras. É de referir que “o número 

de 60 doutores e quase 500 mestres empregados nas empresas brasileiras 

exportadoras de software não encontra paralelo em nenhuma actividade 

privada industrial ou de serviços no Brasil, com excepção da indústria de 

produtos químicos”, conforme Stefanuto et al., (2005, p. 17). 
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CAPÍTULO V – EVIDÊNCIA EMPÍRICA E NOVAS “NUANCES” 

A ideia base que subjaz a este capítulo, é a de efectuar uma ilustração 

concreta, com dois exemplos descritivos, associados a cada um dos três países, 

China, Índia e Brasil, de como são prestados os serviços de “outsourcing” em 

empresas sedeadas em cada um destes e conhecer, designadamente, as 

empresas que os prestam (se possível), em que consistem os serviços, quais 

são os clientes, onde é que eles se situam (se dentro ou fora destes países). 

Mas o aspecto principal é o de descrever a estratégia e o serviço de 

“outsourcing” prestado em dois casos exemplo, para cada um dos três países 

considerados. 

 

V.1 – CHINA 

No que concerne a este país, apresentam-se dois “case study” 

exemplos, referentes à IBM e à Hewlett-Packard. Trata-se da descrição de um 

laboratório que, muito embora esteja sedeado na China, seja relativo a uma 

empresa cuja raiz de implantação original é estrangeira, concretamente, os 

Estados Unidos. Trata-se de um laboratório, no Parque de “Zhongguancun 

Software”, com a descrição de alguns projectos em curso. 

No que se refere à Hewlett-Packard, apresenta-se o laboratório por 

intermédio do qual são estabelecidas as relações da empresa com a China. Em 

especial, as universidades chinesas e a comunidade científica. 

 

V.1.1. – PRIMEIRO “CASE STUDY” NA CHINA: IBM 

A IBM possui desde 1995, Setembro, um laboratório, localizado no 

Parque de “Zhongguancun Software”, no distrito de de Shanghai. 
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Presentemente, possui 150 membros a maioria dos quais com grau de Mestre 

ou de “Ph. D.” sendo provenientes também das universidades chinesas. 

O seu objectivo principal é o de criar serviços e produtos de 

“Information Technology” e de servir de suporte aos propósitos de avanço 

científico mundialmente considerado, em particular na China e nas economias 

emergentes. Este laboratório demonstra uma íntima conexão com o 

“stablisment” chinês, de tal forma que possibilitou que na China, fosse acessível 

o conhecimento, científico e tecnológico, proveniente da IBM no exterior, de tal 

forma que possibilita a criação local de “experts” nas áreas de especialização da 

IBM. 

 

FIGURA 41 – THE CHINA RESEARCH LABORATORY 
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FIGURA 42 – PANORAMA DA IBM NA CHINA NO “ZHONGGUANCUN SOFTWARE” 
PARQUE 

 

De entre os projectos em curso por parte da IBM, salientam-se as 

seguintes cinco áreas: 

• “Research sobre como as Pessoas, Informação, Linguagem e 

Cultura Interagem”: Os domínios de “natural computing” (ou seja, a utilização 

de tecnologias que possibilitem a interacção das pessoas utilizando a 

informação e os trabalhadores em particular, possibilitando que estes sejam 

mais eficientes) e os domínios do “knowledge computing” (consistindo na 

gestão da “intelligent information” colmatando os hiatos entre línguas e 

culturas, possibilitando a criação, troca e o (re)aproveitamento do 

conhecimento); 

• “Research em Tecnologias-Chave de Futuros Sistemas”: trata de 

sistemas e componentes para circuitos e de sistemas avançados para 

necessidades de mercados emergentes; 
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• “Research sobre como a Information Technology pode ser 

utilizada de forma ampla de forma fiável satisfazendo missões críticas”: a 

difusão da informação possibilita que se esteja a todo o momento em qualquer 

parte, o que é possibilitado pela informação multimédia, pela sua distribuição e 

por modelos de programação adequados; 

• “Research sobre tecnologias e soluções que possam estimular e 

melhorar os negócios”: muito embora as empresas beneficiem do “e-business”, 

é necessário sempre mais competências para o desenvolvimento e execução de 

estratégias de tal forma que permitam oferecer mais valores aos clientes e 

consumidores em geral. O “Business Computing” permite explorar novas 

soluções e novos avanços tecnológicos. Tal engloba novas tecnologias, métodos 

de análise de optimização, ofertas com valor acrescentado, novos 

enquadramentos, novos componentes de negócios e futuras empresas e 

ecosistemas; 

• “Research na criação de tecnologias e expertise que optimiza a 

forma de acrescentar valor”: a criação de capacidades avançadas de 

consultoria, metodologias que possibilitem serviços avançados e eficazes, 

metodologias de transformação, ferramentas, serviços eficazes, serviços de 

engenharia tecnológica, e abordagens diferentes de serviços de entrega, para 

além do esforço de se tornarem consultores de confiança dos clientes, são os 

aspectos relevantes nesta área. 

 

V.1.2. – SEGUNDO “CASE STUDY” NA CHINA: HEWLETT-

PACKARD 

De acordo com a informação disponibilizada22, o “HP Lab China” 

(HPLC), foi lançado em Novembro do ano de 2005. Encontra-se no edifício 

central de Pequim. É através deste laboratório que se estabelecem as relações 
                                                 
22 Consultar <http://www.hpl.hp.com/china/index.html>. 

Formatted: Portuguese
(Portugal)



 

 161

entre a HP e a China, relações estas que foram construídas desde há longo 

tempo reforçando as relações de parceria entre a HP e as universidades 

chinesas mais importantes e a comunidade científica local. 

A HPLC, efectua trabalhos e exerce actividade de research e de 

prestação de serviços em áreas em tudo semelhantes àquelas congéneres com 

as da HP nas restantes partes do Mundo. O objectivo é o de prestar serviços 

que antecipam tendências futuras e criem inovações que possam auxiliar à 

criação de soluções às próximas gerações. 

Presentemente, os programas de research da HP na China e, em 

particular, na HPLC, cingem-se a “Advanced Business Intelligence” e a 

“Information Management”. As áreas de interesse associado são as de 

“Warehousing”, “Data Mining and Search”, “Scalable Analytics”, “Web Content 

Discovery”, “Multimédia Information Processing”, “Grid Computing” e “Industry 

Solutions”. Todas estas áreas possibilitam atingir os objectivos nos domínios de 

produção de software e de serviços similares, em geral, aproveitando as 

oportunidades que se deparam no tempo, em colaboração com investigadores 

chineses em Universidades Chinesas e, por isso mesmo, mais motivados pelas 

aplicações na China. 

Os programas de research que a HP tem a braços, no presente, 

abrangem as áreas referidas com o seguinte conteúdo: 

• “Web and Text Analysis”: neste domínio a HP procede à 

concepção de tecnologias que possibilitem gerir domínios específicos de 

páginas web que busquem informação oriundo de diferentes áreas não 

relacionadas entre si. E que possibilitem filtrar conhecimentos, informações na 

WEB, etc.; 

• “Multimédia Information Management”: aqui há o objectivo de 

efectuar o desenvolvimento de tecnologias de forma a auxiliar clientes e 
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empresas. Nomeadamente, permita a extracção de informação e a prestação de 

larga quantidade de informação multimédia. No presente, o esforço está 

concentrado no desenvolvimento de uma base de dados (“warehouse”) de 

vídeos. Paralelamente, desenvolvem-se sistemas de bases de dados, de alta 

dimensão, para extrair, correlacionar, classificar e anotar a mesma informação. 

É executado em estreita colaboração entre com o “China National Lab of 

Intelligent Information System em Tsinghua University” e HP; 

• “Scalable Data-Intensive Computing”: trata-se de um domínio de 

análise maciça de dados e algoritmos de forma a serem tratados de forma 

integrada e provenientes de diversas origens. Pretende-se que o tratamento 

seja feito em tempo útil de forma a poder ser utilizado por quem o pretende; 

• “Federation of digital Content Systems”: a preservação de 

informação em formato digital e o principal domínio desta área de prestação de 

serviços. Desenvolvem-se plataformas de organização, recolha, alojamento, 

preservação e distribuição de activos digitais. Mais de 110 organizações em 

todo o mundo já utilizaram o software “DSpace” de forma a construir sistemas 

de bibliotecas digitais (desde o ano de 2001). Servem instituições como museus 

na China e Ministérios; 

• “Grid Monitoring”: é o domínio em que são tratados e analisados 

quer a performance quer o estado, de postos de trabalho no âmbito de uma 

grelha pré-definida. Assiste-se a uma complexidade, heterogeneidade, 

dinamismo e escala, o que coloca desafios de monitorização por ferramentas 

com diferentes pontos de acesso, especialmente, em pontos onde existem um 

ou mais do que local de comunicação. No caso de infra-estruturas, utilizadas 

em determinados postos de trabalho, o “Grid Monitoring”, gera 

automaticamente, uma ligação entre o posto de trabalho ou os seus 

subcomponentes e monitoriza os dados para a mesma. Por exemplo, no caso 

de uma infra-estruturas para conhecer dados sobe o consumo de clientes, é 

necessário possuir um sistema de recolha de dados para extrair este 
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conhecimento. A plataforma permite isto eliminando obstáculos que permitam 

aceder e tratar os dados monitorizados. 

 

V.2. – ÍNDIA: DOIS CASOS PARADIGMÁTICOS DO 

“OUTSOURCING” 

Um das empresas que, na Índia, e noutros países, presta serviços de 

““outsourcing”” é a “TATA Consultancy Services” (TDC). Todavia, estão longe 

de se confinar a este país a prestação dos seus serviços e as empresas que os 

solicitam. 

Fundamentalmente, nesta secção, o objectivo primordial é apresentar 

dois exemplos que possuam eloquência em evidenciar, em concreto, os tipos de 

serviços que o ““outsourcing”” é capaz de prestar em duas empresas de vulto, 

em território indiano. 

Neste contexto, iremos tratar de dois “case study”: o primeiro inserido 

no sector dos mercados de capitais, dizendo respeito à “Kuwait Clearing 

Company” (KCC), visou por objectivo a criação no âmbito do “outsourcing”, da 

implementação de uma infraestrutura (plataforma) financeira que possibilite o 

aumento das receitas da KCC; o segundo, insere-se no sector dos seguros de 

saúde tendo como empresa a “Medscheme Holding Pty Ltd” (MHPL), sendo 

implementado como serviço no âmbito do “outsourcing” um sistema de gestão 

dos recursos humanos recorrendo ao software e hardware da marca Oracle. 

Pretende-se, mais do que caracterizar estes dois casos em concreto, 

fornecer uma ideia dos serviços oferecidos por uma empresa, indiana, 

importante nesta área e em dois casos que se pretende de carácter 

paradigmático relativamente ao (vasto) leque de oferta de serviços nesta área, 

evidenciando a sua complexidade. 
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V.2.1. – PRIMEIRO “CASE STUDY” NA ÍNDIA: “KUWAIT 

CLEARING COMPANY MODERNIZES THEIR OPERATIONS 

WITH TCS BANCS MARKET INFRASTRUCTURE” 

A sociedade “Kuwait Clearing Company”, empresa sedeada no Estado 

do Kuwait, que se dedica à actividade de registo, depósito e centralização de 

valores mobiliários emitidos no Estado do Kuwait. É uma espécie das 

congéneres portuguesas “Câmara de Compensação” e de “Central de Registo 

de Valores Mobiliários”. A constante inovação, mudança e desenvolvimento dos 

mercados de capitais à escala mundial e do Estado do Kuwait, em particular, 

requer como resposta cada vez mais a modernização das operações não apenas 

para acompanhar este desenvolvimento (integrado com outras Bolsas mundiais) 

como também como resposta aos cada vez mais elevados padrões de eficiência 

e de organização. 

Neste contexto, a TCS, como resposta a esta necessidade providenciou 

uma solução informática consistindo numa infra-estruturas tecnológica que 

possibilitasse o aumento das receitas auferidas, maior segurança nas operações 

realizadas e uma melhoria dos níveis de eficiência operacional. Trata-se de uma 

solução tecnológica que vai muito para além da aquisição de um mero 

programa de software informático. Com efeito, a sua concepção, é de raiz, 

especificamente, para este cliente, no que se refere às necessidades por ele 

referidas bem como ao contexto em que se insere e objectivos pretendidos. O 

recurso a uma empresa de produção de software, não se compadece com a 

satisfação das necessidades do cliente não apenas porque é necessário 

compreender o contexto de actividade do cliente como também as 

necessidades divulgadas por ele. 

O KCC, fundou-se no ano de 1982. Trata-se da entidade, autorizada 

pela Bolsa de Valores do Estado do Kuwait da organização do depósito, 

centralização e compensação, de forma centralizada actuando como “Câmara 
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de Compensação” junto da entidade reguladora da Bolsa de Valores do Estado 

do Kuwait. É detida por um conjunto de bancos e instituições financeiras do 

Estado do Kuwait. Desde sempre que esta entidade, investiu em tecnologias 

que possibilitasse oferecer um serviço, seguro e de confiança. Desde 1988 que 

possui o seu processo automático de compensação de serviços após 

transacção. Desde este ano que, apenas em 1999, foi actualizado este 

processo. Assim, tornou-se premente a concepção de um novo processo e a 

KCC solicitou à TCS que o concebesse. A sua concepção, incluiu a avaliação e a 

determinação das necessidades, presentes e futuras de um sistema moderno 

de compensação (“«Information Technology» road Map”). A prestação deste 

serviço apenas é consentâneo com uma empresa que possua “know-how” 

aprofundado específico do sector de actividade dos mercados financeiros e que, 

esteja apta a compreender o seu funcionamento de forma a conceber soluções 

específicas no seu âmbito. De entre as várias empresas de “outsourcing” 

disponíveis, foi escolhida TCS, que aproveitando as suas “skills”, extenso 

conhecimento técnico, “expertise” obtida por intermédio da prestação de 

serviços a outros clientes mundiais, oferece toda a credibilidade para 

providenciar soluções das pretendidas pela KCC. 

A equipa de trabalho da TCS, responsável pela concepção e 

implementação, do sistema integrado de compensação e de liquidação de 

valores mobiliários, denominado de “eClearSettle”, consiste numa plataforma 

centralizada, de depósito, troca, liquidação e registo num ambiente IBM AIX. A 

plataforma possui cinco componentes instaladas: 
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“Serviço de Depósito de Valores Mobiliários”; 

• “Liquidação e Compensação do Mercado à Vista”; 

• “Liquidação e Compensação do Mercado de Derivados”; 

• “Gestão Integrada do Risco”; 

• “Registo de Serviços”; 

Esta plataforma funciona via sistema integrada de Web com diversos 

canais de forma a abarcar a intervenção de múltiplos agentes, segmentos e 

canais de acesso. Características adicionais como geração de relatórios 

automáticos, “email” integrado e segurança avançada, são outras 

especificidades detidas pela plataforma. A arquitectura de base da plataforma 

baseia-se no sistema UNIX, e obedece aos mais exigentes padrões 

internacionais de exigência, as melhores práticas, como as de ISIN e ISO 

15022. Trata-se de uma plataforma “customizável” que adopta as necessidades 

e os requisitos da regulação doméstica. De forma adicional, a plataforma 

admite e é compatível com a utilização de produtos colaterais aumentando a 

eficiência e a liquidez da mesma plataforma. Um registo de acções existe 

funcionando de forma articulada com o sistema de compensação. 

Esta plataforma foi implementada por um período de 1 anos e numa 

primeira fase, contribuiu com um forte impacto para o crescimento da KCC. A 

TCS não se limitou a fornecer uma aplicação de software. Antes forneceu, 

também, o sistema integrado tendo tido, conjuntamente, com as demais 

solicitações e necessidades do cliente, a implementação e concepção do 

hardware, criação da plataforma de alta disponibilidade, criação da plataforma, 

sistema de recuperação de acidentes, gestão de programas, continuidade do 

negócios e gestão do projecto. 

O resultado foi que a introdução da plataforma se traduziu numa 

implementação da plataforma impecável com notáveis alcances e realizações 

dos objectivos propostos pelo cliente KCC, dada a dimensão operativa, a 
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natureza e a complexidade da solicitação da KCC e do compromisso da TCS que 

também providenciou continuamente um suporte “on” e “offshore” de apoio.  

Como principais benefícios, são de referir, a compatibilidade da solução 

com modificações futuras de forma a incorporar necessidades que, no futuro, 

se venham a verificar, processos de negócio automáticos, maior eficiência 

operacional, reforço de comunicação e de relato de capacidades, permitindo 

aumentar a versatilidade do serviço do cliente KCC. Assim, pela via da 

introdução desta plataforma, a KCC viu transformada a sua organização local 

servindo a região do Médio Oriente. É suposto que esta plataforma tenha um 

retorno do investimento de três anos.  

 

V.2.2. – SEGUNDO “CASE STUDY” NA ÍNDIA: “HUMAN 

RESOURCES SYSTEMS OF MEDSCHEME HOLDINGS” 

A gestão dos recursos humanos não se compadece com uma mera 

gestão casuística e desintegrada de todo a organização da empresa. Assim, a 

integração da informação, a concepção de modelos de recursos humanos, 

conduzindo a uma melhor gestão dos talentos e das competências dos recursos 

humanos e a processos racionalizados constitui, porventura, o principal, motivo 

e benefício, da implementação de um sistema integrado de gestão mais do que 

a poupança de custos pelas tecnologias adoptadas. 

Consciente da importância de possuir trabalhadores motivados para 

produzirem mais e melhor, a “Medscheme Holdings”, entendeu que era 

imperioso conceber e introduzir um sistema de satisfação dos trabalhadores e 

estimular a satisfação dos consumidores. Assim, solicitou a concepção de um 

modelo novo capital humano denominado de “Modelo de Capital Humano 

Integrado Imbumba”, como parte de uma estratégia alargada alinhada com os 

objectivos de negócio. 
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A “Medscheme Holdings”, é da opinião de que as pessoas constituem o 

ingrediente chave par ao sucesso dos serviços de qualquer sector de actividade. 

Se a força de trabalho estiver motivada, produz melhor, satisfaz mais o 

consumidor e, por conseguinte, este compra mais e a performance da empresa 

é beneficiada com isto. 

A “Medscheme Holdings”, é uma empresa de seguros de ajuda médica, 

da África do Sul, que possui a consciência a importância dos recursos humanos 

para este efeito e neste contexto. Assim, é central que a “Medscheme 

Holdings”, proceda a um alinhamento entre a motivação dos trabalhadores e os 

objectivos empresariais. E, mais do que isso é importante alinhar os outputs, os 

incentivos e os objectivos tal como é importante alinhar o desenvolvimento do e 

o talento do management. O mais importante pré-requisito para alcançar a 

compatibilização entre estes objectivos é a integração dos recursos humanos. 

Assim, a “Medscheme Holdings”, solicitou a implementação de um 

sistema Oracle de integração dos recursos humanos. A “Medscheme Holdings”, 

iniciou a sua actividade em 1971, na África do Sul na gestão do risco de saúde 

do maior esquema multi-médico existente então neste país. Esta empresa 

possuía três áreas de negócio: “Medscheme Health”, “Medscheme Health” e 

“Medscheme Financial Services”. Estas três áreas faziam a integração entre a 

admisnitração de esquemas médicos, gestão do risco de saúde e serviços 

financeiros. Esta empresa providenciava todos estes serviços. Não apenas na 

África do Sul mas também na Namíbia, Mauritânia, Suazilândia e Zimbabwe. 

Neste domínio quando a “Medscheme Holdings”, iniciou a sua actividade este 

sector encontrava-se numa fase muito incipiente no que se refere à oferta de 

serviços na área da saúde e, em particular, risco de saúde. Era importante que 

os recursos humanos estivessem motivados para melhorar a satisfação do 

cliente. Foi devido a este aspecto que a empresa investiu no modelo aludido. 

Este modelo efectuou a expressão do adágio “trabalhar com a energia das 

pessoas, se as pessoas certas estiverem no lugar certo”. A decisão da gestão 

de alinhar os objectivos dos trabalhadores com os da performance da empresa, 
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fez sentir a necessidade de saber a disponibilidade da informação sobre as 

pessoas o que facilitaria este alinhamento. E uma vez implementado este 

sistema, seria possível obter uma visão unificada de informação sobre o capital 

humano. Este novo sistema de informação sobre o capital humano possibilitaria 

a integração dos sistemas, financeiro e de operações, da empresa. Os 

resultados da introdução deste esquema redundariam em poupança de custos 

em tecnologias, implementação de modelos de maturos de recursos humanos, 

maior integridade da informação. A “expertise” da TCS revelou-se a empresa 

mais adequada para obter registos que possibilitassem a implementação de um 

sistema de “Information Technology”. Para tal, a TCS, estudou os processos e 

sistemas dos clientes par alcançar, para o alcance da solução pretendida. 

Recomendou o Sistema Oracle de Gestão dos Recursos Humanos, de tal forma 

que respondessem às necessidades do cliente e minimizassem os custos de 

implementação e de suporte. Foram implementados os módulos do sistema de 

entre os quais se destacam o sistema de gestão de aprendizagem e de 

recrutamento, salários, gestão da performance entre outros módulos. Um 

modelo eficiente de dados nas estruturas de trabalho foi utilizado para proceder 

à integração dos submódulos no Sistema Oracle de Gestão dos Recursos 

Humanos. Foi implementado um sistema de três níveis para proceder à 

integração de todos os módulos e criar um repositório de gestão do 

conhecimento e da aprendizagem. A solução incluiu também um sistema de 

recrutamento via Internet. 

De entre os benefícios que a estrutura permitiu obter, nomeadamente 

para os clientes e identificação de outras oportunidades, são de destacar os 

seguintes: 

• Racionalização dos processos e aplicações de recursos humanos 

e o seu suporte; 

• Melhoria da Gestão em que toda informação dos recursos 

humanos, se encontra disponível on-line fornecendo mais informação dos 

gestores na base da qual toma decisões de gestão dos recursos humanos. 
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• Plataforma comum financeira, de capital humano e sistemas de 

operações; 

• Gestão da Produtividade dos recursos humanos melhorada. Via 

redução dos inquéritos entre empregadores e empregados, libertando os 

gestores de recursos humanos para outras tarefas; 

• Respeito e Melhoria do Controlo. Passou a existir um sistema de 

fluxos de informação que permitiu reforçar o fluxo de informação de índole 

contabilística, de forma automática de acordo com os padrões e regulações 

legais aprovadas; 

• Melhoria da produtividade e movimento electrónicos de dados; 

• Melhoria do âmbito do treino dos trabalhadores, e reforço das 

“skills” através do sistema de Gestão do Conhecimento/Aprendizagem; 

• Recrutamento via Internet; 

• Poupança de 1,2 milhões de USD em termos de custos de 

“Information Technology”; 

 

V.3. - BRASIL 

No caso em apreço do Brasil, a inexistência de um parque com uma 

estrutura forma como sucede com a China e a Índia, torna a escolha de uma 

empresa mais difícil. No Brasil o que se verifica é que existem “clusters” 

(conjunto de empresas relacionadas entre si) e que fornecem um conjunto de 

“inputs” que constituem elementos necessários para a produção de “outputs” 

das outras. Não há, por assim dizer, parques segundo a mesma ideia presente 

na China. 

Assim, a nossa referência como casos práticos limita-se (e está 

limitada) a esta noção de “cluster” (tecnológico). Incidirá sobre a “Sociedade 

Brasileira para a Promoção da Exportação de Software” (SOFTEX) e o “Cluster 

de Tecnologia da Informação de São Leopoldo”. 
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V.3.1. – PRIMEIRO “CASE STUDY” NO BRASIL: A SOFTEX 

A “SOFTEX”, é uma sociedade que visa a promoção da Exportação de 

Software com autonomia administrativa e financeira de acordo com Bellini et al. 

(sem data), tendo por objectivo a promoção do desenvolvimento e da 

exportação do software brasileiro e produzido no Brasil. No ano de 1997 foi 

lançado o projecto “SOFTEX” 2000, para a exportação do software brasileira via 

criação de 20 centro regionais de apoio à exportação de software com 800 

empresas, 6 escritórios internacionais de forma a localizarem as oportunidades 

das unidades de negócio de exportação, para além de 20 outros centros 

espalhados por todo o território brasileiro com a mesma finalidade. 

A sociedade “SOFTEX” foi criada em Dezembro de 1996. Visa para além 

do apoio às actividades de inovação e desenvolvimento científico e tecnológico 

e de gerar transferências de tecnologias. Está sedeada em Campinas em São 

Paulo reunindo 26 agentes em todo o país. São estes os agentes que executam 

a parte operacional do sistema “SOFTEX”. Esta consiste em prestar apoio e 

consultoria às empresas que desenvolvem actividade nesta área, em estreita 

articulação com a iniciativa privada, os governos estaduais e municipais, 

associações de empresas e instituições de Investigação & Desenvolvimento, 

centros de pesquisa, incubadoras de tecnologia, parques tecnológicos e pólos 

industriais. A política, a Missão, os Valores, Objectivos Permanentes e Visão 

estão patentes no Quadro 27. 
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QUADRO 27 - A MISSÃO, OS VALORES, OS OBJECTIVOS PERMANENTES E VISÃO DA 
POLÍTICA DE APOIO AO SECTOR TECNOLÓGICO NO BRTASIL VIA SISTEMA SOFTEX 
MISSÃO TRANSFORMAR O BRASIL EM CENTRO DE EXCELÊNCIA EM 

DESENVOLVIMENTO E EXPORTAÇÃO DE SOFTWARE 
VALORES CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO E QUALIDADE 
OBJECTIVOS 
PERMANENTES 

 - SITUAR O BRASIL ENTRE OS CINCO LÍDERES EM PRODUÇÃO E 
EXPORTAÇÃO  DE SOFTWARE; 
 - ALCANÇAR UM PADRÃO INTERNACIONAL DE QUALIDDE E PRODUTIVIDADE 
DE SOFTWARE; 
 - MELHORAR CONTINUAMENTE AS HABILIDADES GERENCIAIS, TÉCNICAS E 
DE MERCADO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE SOFTWARE; 
 - CONSOLIDAR A IMAGEM INTERNACIONAL DO BRASIL COMO PRODUTOR E 
EXPORTADOR DE SOFTWARE; 
 - OFERECER AOPIO FINANCEIRO PARA A PRODUÇÃO E A EXPORTAÇÕES DE 
SOFTWARE, COM RECURSOS SEMELHANTES AOS EXISTENTES NOS EUA E NA 
EUROPE; E 
 - REDUZIR OS CUROS PRESENTES NA PRODUÇÃO E NA EXPORTAÇÃO DE 
SOFTWARE; 

VISÃO  - O SOFTWARE BRASILEIRO IRÁ AMADURECER NO MERCADO 
INTERNACIONAL; 
 - EMPRESAS BRASILEIRAS DE SOFTWARE IRÃO ESTABELECER PLANTAS NOS 
MERCADOS DOS EUS, DA EUROPE E DA ÁSIA, DENTRE OUTROS, E FARÃO 
ALAINÇAS ESTRATÉGICAS; 
 - A MARCA “SOFTWARE BRASILEIRO” SERÁ RECONHECIDA MUNDIALMENTE 
COMO SIN+ONIMO DE “CRIATIVIDADE”, “INOVAÇÃO” E “QUALIDADE”; E 
 - EMPRESAS BRASILEIRAS DE SOFTWARE IRÃO GERAR MILHARES DE 
EMPREGOS DE QUALIDADE E BEM-REMUNERADOS; 

FONTE: Bellini et al. (sem data, p. 9) 

A Missão é a de transformar o Brasil num Centro de Excelência em 

desenvolvimento e exportação do software. Os valores perfilhados são a 

criatividade, Inovação e Qualidade. Os objectivos principais são os de situar o 

Brasil nos cinco primeiros países produtores e exportadores de software, com 

elevados níveis de qualidade, consolidar a imagem internacional do Brasil neste 

sector, designadamente. Como Visão salienta-se o facto de as empresas 

brasileiras num futuro próximo aspirarem a implantarem-se nos Estados Unidos, 

Europa e Ásia, para além da produção de marcas próprias de software (com 

qualidade, marca e criatividade), gerando emprego significativo na economia, 

directa e indirectamente. 

Por exemplo, a “Sociedade Sul-Riograndense de Apoio ao 

Desenvolvimento de Software” (SOFTSUL) constitui um dos centros regionais 

da Softex que, por via da articulação, com estabelecimentos de ensino superior 

procede à criação de consolidação do cluster tecnológico. A ideia é fazer com 

que o Rio Grande do Sul um dia venha a constituir o segundo mais importante 

ponto de produção e de exportação do Brasil de software. 

Deleted: 27

Deleted: 27
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V.3.2. – SEGUNDO “CASE STUDY” NO BRASIL: O CLUSTER 

DE SÃO LEOPOLDO 

Data do ano de 1996 que o cluster de “Tecnologias de Informação” de 

São Leopoldo, iniciou o projecto de agrupamento de empresas de forma a que 

se atraem e se desenvolvam novas actividades de maneira, a mais tarde ser um 

ponto de referência mundial na produção de produtos e na prestação de 

serviços, É em conjunto dom investimento de empresas estrangeiras que se 

assiste a uma estratégia de implantação e de consolidação deste sector, de 

acordo com Bellini et al. (sem data, p. 9). No início, foram “entidades 

comerciais, agências estatais, associações de profissionais de Tecnologias de 

Informação e uma importante universidade” que estiveram no momento de 

arranque e de dinamização do cluster. Os apoios políticos locais, não faltaram 

isentando destas empresas e pagamento de impostos desde 1997 a 2003. Este 

apoio foi concedido desde que as empresas se dedicassem a desenvolver 

sistemas, efectuassem arranjos sobre equipamentos, efectuassem consultoria 

ou que estivessem de algum modo associados à comunicação e transmissão de 

dados, nomeadamente. A Universidade Unisinos, ofereceu 5,5 ha de terra, uma 

incubadora e um conjunto de empresas implantou-se neste local. As 

autoridades municipais efectuaram uma concessão de parcelas de terra para 

que se pudessem implantar mais empresas e construir um parque tecnológico. 

De acordo com Bellini et al. (sem data, p. 9), o apoio a estas empresas, tem 

por objectivo estimular a implantação de pequenas empresas partilha de 

conhecimentos, de recursos (salas de reuniões e locais de apresentação de 

produtos), bem como serviços diversos oferecidos de entre os quais se 

destacam as telecomunicações, de segurança e de limpeza. Há ainda, a registar 

o apoio científico e tecnológico, assistência jurídica, financeira, laboratórios e 

biblioteca. Esta concentração de empresas possibilita que as empresas possam 

enfrentar a concorrência inter e, sobretudo, a externa do mercado 

internacional, desde que, de acordo com Bellini et al. (sem data, p. 9), possuam 

“viabilidade técnica e comercial” para além de ser legal e ético o projecto. Após 

a consolidação da empresa no mercado, ela deverá efectuar a sua 
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deslocalização para um outro local ou para um parque tecnológico. Este parque 

tecnológico, de acordo com Bellini et al., já mereceu o arranque numa primeira 

fase com 10 empresas que cobrem áreas de actividade como sejam 

“modelagem, programação e administração de bases de dados, 

desenvolvimento de software educacional, treinamento em Tecnologias de 

Informação, projectos de Internet, e uma variedade de outros assuntos”, de 

acordo com Bellini et al. (sem data, p. 10). 
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CAPÍTULO VI – “NOVABASE”, “REDITUS”, “PARAREDE”, 

“CAPGEMINI”, METODOLOGIAS E QUANTIFICAÇÃO DOS 

BENEFÍCIOS DO “OUTSOURCING” EM CONTEXTO DE 

“BALANCED SCORECARD” – O CASO “TELE DANMARK 

COMMUNICATIONS” 

O objectivo principal deste capítulo prende-se com o de evidenciar, 

dentro de uma metodologia pré-definida a do “Balanced Scorecard”, uma forma 

possível de quantificar os (eventuais) benefícios do recurso ao “outsourcing”. 

Com efeito, trata-se não apenas de uma abordagem “nova” como, sobretudo, 

revestida de interesse concreto como forma ilustrativa de quantificação do 

“outsourcing”. Adicionalmente, surgindo em primeiro lugar, como forma de 

exemplificação na realidade portuguesa de Maio de 2008, de quatro empresas 

portuguesas, concretamente, “NOVABASE”, “REDITUS”, “PARAREDE” e 

“CAPGEMINI”. São empresas que, nomeadamente, prestam serviços de 

“outsourcing” em áreas diversas das quais se salientam os de “Information 

Technology” tendo associados os recursos humanos apropriados para a 

prestação de serviços neste domínio.  

VI.1. – NOVABASE23 

Trata-se de uma empresa portuguesa que, ainda possui um historial 

breve de existência no mercado de “software house” com desenvolvimento de 

soluções à medida para cada cliente. Fundou-se no ano de 1989 (em Maio) e, 

em 1991, inicia a prestação de serviços na área da saúde, mormente, na 

concepção de sistemas de informação para hospitais, em particular no que se 

refere a sistemas de informação de média e grande dimensão. 

                                                 
23 Informação retirada de <www.novabase.pt”, em 25-04-2008. 
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Em Dezembro de 1994, a “NOVABASE” foi a primeira empresa 

portuguesa a obter a certificação de qualidade pelo IPQ – Instituto Português 

da Qualidade, de acordo com a Norma NP EN ISO 9001. 

As áreas em que a “NOVABASE” prestou serviços até hoje, abrangeram 

a Administração Pública (a Segurança Social, Educação, Saúde, Justiça, por 

exemplo) para além de oferecer serviços exclusivos apenas da “NOVABASE” 

como sejam “GEMEO” no âmbito da Medicina Ocupacional, “GPLO” no domínio 

do licenciamento de obras e “NOVAMAIL” para o registo de correspondência. A 

actividade ainda abrangeu contratos com outros sectores privados para além da 

participação em projectos relacionados com a Investigação & Desenvolvimento 

fora de Portugal. 

Mais recentemente, o alargamento do leque empresarial abrangido e da 

prestação de serviços associada, expandiu-se para mercados e sectores como o 

financeiro via prestação de serviços de informática globais. Mas também 

abrangeu a gestão de fluxos, o suporte à decisão (Data/Warehousing), o 

comércio electrónico bem como estrutura organizacional. Em 1994 a 

“NOVABASE” obteve uma nova certificação de qualidade a norma ISO 9001 na 

sequência da garantia de qualidade em concepção e desenvolvimento, 

produção, instalação e assistência pós-venda. 

No ano de 1995, dá-se a criação das primeiras unidades dentro da 

“NOVABASE” especializadas por sectores de actividade. No ano seguinte, o 

IAPMEI atribui um Prémio de Excelência por boas práticas. Em 1997, criam-se 

as primeiras empresas autonomizadas, “NOVABASE SUPORTE À DECISÃO” e 

“NOVABASE PORTO” e mais tarde, no ano seguinte, dá-se a criação ainda de 

mais duas empresas especializadas: “Nbo Recursos” e “Cfucus”. Mais tarde 

ainda surgem outras duas: “Mentor IT” e “NovaBase Serviços”. Os primeiros 

projectos no Brasil e em Cabo Verde, também surgiram em 1998 e 1999. No 

ano de 2000 a “NOVABASE” encontra-se associada ao lançamento da Televisão 

Digital Interactiva com a set-box de produção da OCTAL. No ano de 2001, o 
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lançamento no Brasil das áreas de “Business Intelligence”, de “Customer 

Relationship Management” e de “Enterprise Resources Planning”. No ano de 

2002, alarga-se a Espanha o domínio de actividade com a abertura de sedes 

em Madrid e Barcelona abrangendo “Customer Relationship Management”, 

“DATA Quality” e “Business Intelligence”, para além de consulta em áreas de 

“outsourcing”, “eBusiness” e de “Middleware”. 

No ano de 2007, a “NOVABASE”, o volume de negócios foi de 313,2 

milhões de euros, com resultados líquidos consolidados e 7 milhões. O “Cash-

Flow” Operacional foi de 20 milhões de euros neste mesmo ano. 

No domínio específico do “outsourcing” é de destacar alguns segmentos 

de actuação. De entre eles são de referir os que se prendem com o 

“outsourcing” propriamente dito, o “near-shore” (de “Information Technology”) 

e o “Business Process Management” incluindo o “Enterprise Content 

Management”. 

No “outsourcing” propriamente dito, é de salientar a oferta de serviços 

diversificados de tal forma que mais do que sintetizar as áreas de presença das 

organizações/empresas clientes da “NOVABASE”, sugere direcções mais 

apropriadas a cada circunstância e a cada empresa em concreto de forma a 

“libertar” recursos às mesmas externalizando as funções e áreas não essenciais. 

No “near-shore”, é de salientar a prestação de serviços que “exigem 

proximidade, colaboração e capacidades de parceria com os clientes”, não se 

tratando de um serviço pontual mas contínuo de auxílio e redefinição do “lay-

out” empresarial do cliente identificando pontos de obtenção de vantagens, 

poupanças e de sinergias. 

No “Business Process Management” incluindo o “Enterprise Content 

Management”, ela prende-se com a externalização de processos (o primeiro) e 
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com a gestão de conteúdos (o segundo). São ambas uma alternativa às 

soluções “in house”. 

Estão disponíveis no site da “NOVABASE”, alguns casos de estudo. De 

entre os mesmos, são de salientar, o que se insere no âmbito do “Business 

Intelligence”. Trata-se de um exemplo de uma prestação de serviço ao Banco 

Espírito Santo, de implementação de “International Accounting Standards” 

(IAS). A “NOVABSE” gizou um modelo de gestão da relação do BES com o 

cliente, supondo a existência de um parceiro e de “Engagement Managers” que 

se responsabilizam pelo seu acompanhamento. A liderança no mercado, levou o 

BES a considerar que era necessário apostar num investimento em sistemas de 

informação de gestão. Estes teriam que ser flexíveis de tal modo que se 

adaptassem às necessidades de mercado e projectos estratégicos do BES. 

Assim, de acordo com a informação disponibilizada pela “NOVABASE”24, 

“constituir uma equipa com capacidade de adaptação aos volumes de projectos 

solicitados e que reunisse, simultaneamente, conhecimento de negócio com 

uma permanente actualização do que de mais sofisticado se faz no domínio do 

Business Intelligence era o desafio que o BES enfrentava”. 

À “NOVABASE”, foi colocada, pelo ESInvestimento, um desafio que 

consistiu em adaptar os seus sistemas a novas exigências colocadas por uma 

nova relação com o cliente derivado da adopção das IAS. A abordagem da 

“NOVABASE”, criou uma equipa exclusiva para prestar serviço ao BES quer via 

modelo de projecto fechado quer via de cedência de equipa, conjugando a 

equipa exclusiva, estes dois modelos (fechado e de cedência). Desta forma, 

possibilitou-se o estabelecimento de uma ligação essencial entre o cliente, a 

“NOVABASE” e os consultores envolvidos. Este projecto durou mais de um ano, 

desdobrou-se em vários projectos, tendo sido alcançados todos os objectivos 

pretendidos e definidos, previamente. Deste modo o cliente viu satisfeitas as 

suas necessidades e a “NOVABASE” assimilado novo “know-how” no domínio 

específico. Este projecto ao ser implementado, envolveu 100 consultores da 
                                                 
24 Consultar <http://www.novabase.pt/showNews.asp?idProd=csbibes>.  
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“NOVABASE” especializados em “Outsourcing”, “Enterprise Applications”, 

“Business Intelligence” e “Custom Development”. Permitiu enriquecer a 

experiência profissional da “NOVABASE”, demonstrando não apenas as 

competências de que esta é capaz de gerir e recrutar como também de que é 

capaz de satisfazer as necessidades específicas de um cliente com uma solução 

à medida das necessidades do cliente. 

VI.2. - REDITUS 

Foi em Março de 1966 que, foi fundada a “REDITUS – Estudos de 

Mercado e Promoção de Vendas, SARL”25. Mais tarde passou a ter a designação 

de “REDITUS – Processamento Automático de Informação, SARL”. Inicialmente, 

era possuída pelo, então, Banco de Agricultura e pela Companhia de Seguros “A 

Pátria” destinando-se à prestação de serviços a estas duas entidades, no que 

concerne a estudos específicos e de mercado. Em 1975, o Banco de Agricultura 

é nacionalizado e, cinco anos mais tarde, a “REDITUS”, integra-se num novo 

proprietário e, igualmente, num novo âmbito de actuação: as tecnologias de 

informação e a micro-informática. Em 1987, os segmentos de actividade 

alargam-se ainda mais com criação de “start-ups”, aquisição de participações e 

operações de capital, passando também as suas acções a serem admitidas à 

cotação na Bolsa de Valores de Lisboa. No ano de 1990, dá-se a reorganização 

do Grupo “REDITUS”, passando a denominar-se de “REDITUS – Sociedade 

Gestora de Participações Sociais, S. A.”. Em Dezembro de 1996, o grupo 

conhece uma nova reestruturação criando-se a “INTERREDITUS”, dominado em 

75% pela “REDITUS”, e 25% pela “REDITUS GESTÃO”. Em Janeiro de 1997, o 

segmento de actividade das “Tecnologias de Informação” é integrado na 

“INTERREDITUS”. No ano 2000, aumento o capital social (de 6,5 milhões de 

contos para 32,5 milhões de contos). No 2001, dá-se a aquisição de 55% da 

empresa do sector de semicondutores e micro-electrónica CALÉO e, em 2002, o 

Centro de Serviços de Lisboa Pedro Nunes. No ano imediatamente seguinte, 

reestrutura-se o Grupo adaptando-se às novas condições de mercado. As 

                                                 
25 Informação retirada de <http://www.reditus.pt/reditus/pt/Grupo/historial.asp>, em 20-04-2008. 
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actividades de “REDWARE”, concentram-se no segmento de actividade de 

“Business Process Outsourcing” e a “REDITUS II” passou a aglutinar as 

actividades de processos não tecnológicos criando-se, ainda, uma unidade que 

iniciou a integração da actividade de “IT Consulting” relativa ao 

desenvolvimento, manutenção e integração de software e sistemas de 

informação. No ano de 2005, passou a “REDITUS”, a integrar um novo modelo 

de “Corporate Governance” com a criação numa única função das actividades 

operacionais do Grupo. Em 2006, é adquirido edifício Alfragide implantando-se 

o “Centro de Serviços Multi-disciplinar”. No ano de 2007, por fim, implanta-se o 

novo modelo de agrupamento das actividades dividindo as mesmas em de 

“Outsourcing de Serviços” e de “Sistemas de Engenharia e Mobilidade”. Deste 

modo os dois principais objectivos são os de possibilitar o aumento de valor 

acrescentado aos seus clientes e diminuir os custos de produção de bens e da 

prestação de serviços. Implicitamente, visa antecipar o futuro. 

No ano de 2007, a “REDITUS”, teve um resultado líquido de 451 mil 

euros, com 426 trabalhadores. O resultado operacional ascendeu a 2,72 

milhões de euros. Destaca-se ainda o elevado endividamento detendo um 

passivo de 33,56 milhões de euros, no final de 2007. 

As áreas de actividade principal do Grupo, no ano corrente de 2008, no 

âmbito do “Outsourcing de Serviços” engloba as seguintes empresas: 

• “InterReditus – Outsourcing de Infraestruturas Informáticas”: é a 

área de “outsourcing” em equipamentos e infraestruturas de informática. Por 

intermédio desta área, a “REDITUS”, fornece às empresas sistemas de 

informação em informática incluindo as componentes que permitem o acesso e 

utilização por parte da empresa cliente. Alguns dos aspectos de maior realce 

por parte da “REDITUS”, são a produtividade, segurança e disponibilidade, 

fornecendo serviços de elevada qualidade, nomeadamente, para os sectores 

financeiro e de telecomunicações. Este serviço apenas é possível graças à 

formação dos recursos humanos, aos meios técnicos e a associação às 
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melhores práticas internacionais que aplicam os padrões mais elevados (em 

“Information Technology Infrastruture Library” (ITIL)) em nível de exigência e 

de apuramento na prestação dos serviços desta área. De entre os serviços que, 

neste domínio são prestados salientam-se os de Help Desk de Tecnologias de 

Informação e Comunicações (inclui projectos de implementação, serviços de 

Help Desk em “outsourcing”, operações de Centros de Help Desks InHouse), 

Gestão e Manutenção de Equipamentos, Gestão e Manutenção de Redes, 

Sistemas e Projectos de Implementação de Redes de Dados (o que inclui 

administração de redes empresariais, segurança física e lógica, “Information 

Lifecycle Management” e “Storage Management”); 

• “Reditus II – Serviços de IT Consulting”: trata-se da área de 

Gestão de Projectos e de Desenvolvimento de Software e de Integração de 

sistemas (especialmente a última área denominada de “Software Factory”). 

Neste domínio de actividade possui consultores e especialistas em áreas, 

designadamente, tecnológicas de forma a possuir equipas multidisciplinares, em 

áreas técnicas específicas. Assim, há a destacar o modelo de “outsourcing”, 

nomeadamente, a gestão de sistemas, de processos e aplicações para os 

sectores financeiro (banca e seguros) e de telecomunicações. As tecnologias 

MVS, JAVA e Microsoft.Net, as aplicações intra e extranets, sites corporativos, 

“Business Intelligence”, segurança lógica, “workflow”, gestão documental, 

soluções à medida, designadamente, são algumas soluções que compõem o 

leque de serviços disponibilizados. 

• “Redware – Business Process Outsourcing”: esta área lida com a 

gestão de projectos em “outsourcing” pela utilização de recursos especializados 

e metodologias próprias. É o “Business Process Outsourcing” (B. P. O.). Por 

intermédio deste, a “REDWARE”, possibilita que as empresas se centram no seu 

negócio “core”, efectuem uma gestão mais concentrada, especializada, possam 

converter custos fixos em variáveis, entre outras possibilidades. As áreas 

abrangidas são a banca, os seguros e algumas empresas públicas. Neste 

âmbito revestem-se de toda a importância os recursos humanos e a sua 
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qualificação, de entre os quais cumpre destacar a formação dos recursos 

humanos de origem interna e também via “blended learning”; 

• “Reditus II – Serviços de Contact Center”: a ideia subjacente à 

“REDITUS II”, é o de proporcionar contactos com o mercado empresarial via 

canais directos e indirectos integradamente. O objecto é o de possibilitar que os 

Clientes possam Conhecer, Informar, Fidelizar e Crescer, sustentadamente, 

maximizando os lucros e os investimentos efectuados. 

A área de “Sistemas de Engenharia e Mobilidade”, são de destacar três 

empresas: a BCCM que se dedica à concepção de aplicações para sistemas de 

comunicações móveis, a JM Consultores que trata da personalização de 

documentos financeiros por via do recurso a tecnologias que pelo “outsourcing” 

possibilitam a sua personalização para clientes do sector financeiro e a Caléo 

que fornece soluções de engenharia e sistemas de produção para 

semicondutores. 

 

VI.3. - PARAREDE 

Esta empresa, iniciou a sua actividade no ano de 1991. Neste ano, a 

sua actividade incidiu sobre a implementação de soluções integradas em redes 

e infra-estrturtas de comunicação. Paulatinamente, novas áreas e sectores de 

actividade foram sendo acrescentados de entre as quais são de destacar a 

informática organizacional (de que são exemplos a gestão de documentos, 

processos e grupos de trabalho), os sistemas de atendimento ao público, as 

soluções EDI e de segurança e, em particular, as SMD, a Catálogo Electrónico e 

a Eurociber, que permitiram o crescimento, em acréscimo, via aquisições 

externas. 

O ano de 2003, fica marcado por uma reestruturação das actividades 

da “PARAREDE”, em três áreas: Infra-estruturas, Serviços e Tecnologias 
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Próprias. Nesta sequência, a “PARAREDE” adquire, no ano de 2004, a empresa 

“DAMOVO PORTUGAL”, inicialmente, no âmbito das telecomunicações. Ainda 

neste mesmo ano de 2004, é adquirido Grupo “WhatEverNet” (incluindo a 

“WhatEverNet”, a “WhatEverSoft” e a “Trusted Systems”). Deste modo a 

“PARAREDE”, ficou em condições de possuir uma expressão mais acentuada no 

segmento de infra-estruturas, Consultoria, Desenvolvimento, Integração e 

Segurança. No ano de 2005, é adquirida uma outra empresa, a “GAIN”, que se 

dedica ao fabrico de terminais POS e PED, o que coloca esta empresa numa 

posição de liderança do mercado, em Portugal e nos PALOP. 

No ano de 2006, dá-se um realinhamento estratégico definindo-se um 

novo posicionamento da empresa assenta em seis pilares: “Integração de Infra-

Estruturas”, “Arquitectura e Desenvolvimento”, “Consultoria em Tecnologias de 

Informação”, “Sistemas de Pagamento”, “Outsourcing” e “Suporte Multivendor”. 

Efectua, igualmente, a venda de áreas não “core” de que são exemplos, o 

“Atendimento Integrado” e os “Processos de Informação”. Neste mesmo ano, 

adquire, em contrapartida, as empresas “Sol-S” e “Solsuni”. No ano de 2007, é 

efectuada outra aquisição, a “ByteCode”, cuja actividade se centra no 

fornecimento de soluções e mobilidade indo integrar-se na área da 

“Arquitectura e Desenvolvimento”. É, também, adquirida neste mesmo ano, no 

segundo semestre, a empresa “SBO – Serviços de Back-Office”, empresa esta 

especializada em serviços de “Business Process Outsourcing”. Deste modo, a 

“PARAREDE”, fica apta a crescer de forma mais adequada num segmento de 

rápido e forte desenvolvimento. 

No fim do ano de 2007, a “PARAREDE”, obteve um lucro de 1,613 

milhões de euros. A prestação de serviços cifrou-se em 33,693 milhões de 

euros. O valor líquido das vendas repartiu-se em 250 000 euros para o mercado 

externo e 1,163 milhões de euros para o interno. O número de colaboradores 

passou de 246 em 31 de Dezembro de 2006 para 482 na mesma data de 2007. 
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No âmbito específico do “outsourcing”, a “PARAREDE”, oferece serviços 

em três áreas: 

• “IT Outsourcing”: é uma área objecto de promoção e de 

desenvolvimento no âmbito da empresa “NetPeople”, que tem por 

especialização o domínio das “Tecnologias de Informação”. Esta empresa foi 

objecto de criação para que possa prestar serviços a clientes numa área de 

forte inovação tecnológica, por via de profissionais com apurada qualificação 

técnica e académica, de forma a permitir redução de custos, acessibilidade a 

tecnologias de ponta e a sua incorporação em processos produtivos de elevado 

valor acrescentado. De entre as principais competências que se revelam mais 

prementes para a “PARAREDE” neste segmento de actividade, é de destacar a 

das “Tecnologias de Desenvolvimento WEB”, “Aplicações de Suporte ao 

Negócio”, “Portais e Colaboração”, “Bases de Dados”, “IT Management”, 

“Gestão Documental”, “ERP´s”, “Corporate Performance Management”, “IT 

Security”, “Networking” e “MVS”; 

• “IT Consulting”: esta área de actividade está centralizada, 

especificamente, em soluções cujo objectivo essencial é o de criar valor para os 

clientes que solicitam. Encontra-se dividido em segmentos como sejam “IT 

Governance”, “BPM – Business Process Management”, “Mobility Solutions”, 

“KCM – Knowledge and Collaboration Management”, “BI – Business 

Intelligence”, “SOA”, “Architecture and Development Services” e “Tecnologias, 

Metodologias e Ferramentas”. Em particular, o BPM, em especial, constitui uma 

forma de compreender e controlar os processos de negócio, rearranjando de 

forma profícua, as actividades, os recursos humanos, as soluções técnicas e 

informáticas de relacionar as mesmas actividades de quaisquer empresas ou 

organizações. Deste modo, a “PARAREDE”, proporciona melhorias significativas 

dos processos de negócio de uma empresa no que se refere a actividades de 

forma regular e contínua no tempo. São disponibilizados serviços por parte 

desta empresa de tal forma que se acrescentem melhorias relevantes e 

significativas aos negócios dos clientes que solicitam serviços nesta área. Em 
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especial, é de salientar, no âmbito dos serviços prestados neste domínio, 

consultoria para a definição, planeamento e gestão de projectos, apoio a 

organizações que necessitem de identificar o que possibilite obter melhorias de 

organização, de eficiência e de implementação, desenvolvimento de aplicações 

para a gestão de processos bem como a sua monitorização e optimização, sem 

esquecer o desenvolvimento da gestão de regras de negócio para tirar proveito 

em ganhos de produtividade e de visibilidade empresarial; 

• “Process Outsourcing”: é uma área de negócio gerida pelo 

“Serviço de Back-Office”, no âmbito do “Business Process Outsourcing” dirigida 

para a prestação de serviços principalmente no e ao sector financeiro. 

Nomeadamente, na compensação bancária de cheques, e na Administração 

Pública no âmbito da prestação de serviços que consistam em soluções de 

gravação digital de áudio para as salas de tribunais portugueses.  

 

VI.4. - CAPGEMINI26 

A “CAPGEMINI”, é uma empresa multinacional com escritórios e 

delegações no Mundo Inteiro. O seu objecto social é o fornecimento de serviços 

de Consultoria, Tecnologia e “Outsourcing”. Em particular, a “consultoria na 

área da organização informática e administrativa de empresas, desenvolvimento 

de sistemas de informação e de gestão, informação, comercialização e venda 

de equipamentos, fornecimentos de serviços informáticos, estudos de 

racionalização e consultoria em actividades de gestão no âmbito empresarial, 

financeiro, contabilístico e administrativo, política de empresa, planificação e 

estratégia, marketing e assistência na criação de empresas, bem como todas as 

actividades directa ou indirectamente relacionadas com estes fins”. 

Tem como permanente compromisso o alcance do sucesso mútuo 

(CAPGEMINI - Cliente) que traduzido na criação de valor tangível, auxiliando as 

                                                 
26 Informação disponibilizada em <http://www.capgemini.pt>, retirada em Fevereiro de 2008. 
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empresas clientes a implementar estratégias de crescimento, potenciando as 

tecnologias e a prosperidade por via do poder e colaboração. 

Nasceu no ano de 1967, na França, na cidade de Grenoble. O actual 

Presidente, Serge Kampf foi o seu fundador. A sua sede fica em Paris na Rua 

Tilsitt, perto do Arco do Triunfo. No ano de 1991, deu-se a criação da “Gemini 

Consulting” e, no ano 2000, a mesma adquire os serviços da Ernst & Young 

dando origem à formação da “CAPGEMINI”. Esta aquisição possibilitou a 

implantação alargada no sector da consultoria internacional especialmente na 

sua vertente estratégica e de optimização tanto de recursos como de proveitos. 

Os mercados de actuação situam-se na Europa e na América do Norte e Ásia-

Pacífico abrangendo mais de 30 países. 

Com os seus clientes trabalha de tal forma que estabeleceu e 

estabelece com eles uma relacionamento original: assenta na “Collaborative 

Business Experience” (na expressão original). Este relacionamento, assenta 

ainda em quatro pilares: 

• Oferta aos clientes da experiência, know-how e de um serviço 

que acompanha permanentemente os clientes de forma personalizada; 

• Assegurar um crescimento no longo prazo, de forma sustentada 

e lucrativa para ambos os lados; 

• Possibilitar um retorno seguro aos accionistas no investimento 

efectuado; 

• Desenvolvimento das capacidades dos colaboradores, por via de 

uma cultura de partilha das responsabilidades; 

A chave do sucesso reside na cultura partilhada de responsabilidades e 

de resultados, na entre-ajuda e na troca de experiência e conhecimentos num 

enquadramento estimulante e multicultural. É graças à qualificação dos 

recursos humanos que a “CAPGEMINI” ocupa um lugar cimeiro nos mercados 
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mundiais em que opera, designadamente os de consultoria e de tecnologias de 

informação. 

Em Fevereiro de 2008, encontra-se admitida à cotação na Bolsa de 

Paris (CAC 40). 

Em Portugal, possui um escritório com 330 colaboradores sendo 

composto por 5 unidades de negócio que integram as cinco melhores do Grupo. 

No ano de 2005, obteve um volume de negócios de 25 milhões de euros o que 

permitiu gerar resultados operacionais de 3 milhões. No Mundo, a “CAPGEMINI” 

possui cerca de 60 000 trabalhadores que, no ano de 2004 possibilitaram a 

geração de uma receita de, aproximadamente, 6,3 mil milhões de euros. 

De acordo com o Administrador-Delegado, Paulo Morgado, o segredo 

da “CAPGEMINI” reside, basicamente, “no acompanhamento personalizado, na 

formação contínua e na responsabilização”. 

A procura de clientes em múltiplas áreas assente na base de 

implementação de novas metodologias de trabalho. Em cada novo negócio 

acordado com um cliente, a principal base que constitui a chave do sucesso, é a 

filosofia “Collaborative Business Experience”. 

 

FIGURA 43 – LOGOTIPO DA “COLLABORATIVE BUSINESS EXPERIENCE” 

 

Esta filosofia de actuação pauta-se pelas seguintes “guidelines”: 

“As fronteiras estão a desaparecer. A tecnologia está-se a mover em 

frente. Os desafios tornam-se, mais e mais complexos. A concorrência é cada 
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vez mais forte. Mas, uma coisa que nunca muda é a necessidade de reagir de 

forma a aproveitar as oportunidades e aumentar a competitividade. 

A transformação é uma necessidade para dar mais espaço de manobra 

aumentando a liberdade para inovar, conquistar novos mercados e criar valor. 

Este valor pode ser criado pela prestação de consultoria em estratégia e 

gestão, alimentando a capacidade para inovar, ajudando a combater a 

resistência à mudança, colocando as ferramentas certas nas mãos das equipas 

(e não vice-versa), adoptando sistemas de “Information Technology” mais 

flexíveis, reduzindo as restrições das organizações e tomando as actividades 

que não estão directamente ligadas ao «core business». 

A melhor maneira de a empresa trabalhar para outrem, é trabalhar em 

conjunto. É uma convicção. É a nossa maneira de trabalhar. É uma coisa de 

que nos sentimos orgulhosos. Numa palavra, é o que denominamos de 

«Collaborative Business Experience». 

Liberdade de adaptar os meios de outrem aos seus objectivos e não 

vice-versa. Liberdade para adoptar as regras do jogo, mais do que as cumprir. 

Liberdade de gerir as oportunidades, não as restrições”. 

É a filosofia denominada de “Collaborative Business Experience”, que 

constitui o mais importante espírito de base de todos os colaboradores da 

empresa, auxiliando à definição das regras do jogo. Fundamentalmente, ela 

baseia-se nas seguintes quatro dimensões substanciais: 

• Valor-Objectivo – constitui a maior preocupação de muitas 

organizações não fugindo à regra a “CAPGEMINI”. A operacionalidade deste, é 

obtida através da identificação dos benefícios dos projectos dos clientes e 

assegurando, de igual modo, a utilização dos recursos certos nas quantidades 

certas e aplicadas nos tempos que se revelem oportunos para a obtenção e 

criação de valor para o projecto. Alguns aspectos essenciais desta dimensão 

consubstanciam-se no ROI esperado (via aumento de rendimentos ou 

diminuição de custos), dimensão do projecto (ou orçamento), visibilidade 

interna, importância estratégica para a organização e grau de variação 

esperada; 
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• Mitigar o Risco – à medida que as empresas crescem mais, 

verifica-se que o risco associado (de negócio, financeiro, técnico, profissional, 

etc.), também se torna maior. O cuidado em realçar, antecipadamente, estes 

riscos, é uma das preocupações da “CAPGEMINI”, porque se faz ver ao cliente, 

quais as implicações, designadamente, de cumprimento dos compromissos 

assumidos e de “falhar” os mesmos perante os clientes. A adopção de um 

princípio consubstanciado no lema “Pontualidade e Acima das Expectativas do 

Cliente” (“Our On-Time and Above Client Expectations” (OTACE)), possibilita a 

prestação de serviços de alta qualidade e ir de encontro com as pretensões dos 

clientes ao escolher a “CAPGEMINI”. Neste contexto, um dos princípios de 

orientação é tomar a consciência de que os riscos dos clientes da “CAPGEMINI” 

são, também, os riscos da “CAPGEMINI”, aceites tomar conjuntamente; 

• Optimizar as Competências – a existência de um bom 

parceiro com conhecimentos capaz de transmitir esse conhecimento para os 

clientes criando valor acrescentado para os mesmos, durante e após o 

relacionamento com a “CAPGEMINI”. Este relacionamento possui alguns 

aspectos mais salientes de ente os quais cumpre destacar a não imposição das 

ideias da “CAPGEMINI” aos seus clientes, a não afectação de uma equipa ao 

cliente e a substituição por outra posteriormente, a valorização dos activos 

organizacionais dos clientes (como pessoas, relações estabelecidas e 

capacidades técnicas) do mesmo modo que os activos que a “CAPGEMINI” 

disponibiliza e, a transferência de conhecimento e de “skills” durante o 

relacionamento de forma a beneficiar o cliente na obtenção da auto-suficiência 

na sua empresa. A afectação conjunta tanto de conhecimentos como de “skills”, 

objectivos, possibilita o alcance conjunto, mais rápido e mais valor sustentável 

para os clientes; 

• Alinhar a Organização para Alcançar o Objectivo – uma 

das preocupações da “CAPGEMINI” como organização de base mundial é a de 

todas as secções cooperarem entre si. Para tal a “CAPGEMINI”, socorre-se de 

um conceito assaz original ___ “Colaboração na Experiência de Negócio” 

(“Collaborative Business Experience”) ___ onde a palavra-chave é “colaboração”. 

Mas é na filosofia e postura traduzida na “Accelerated Solutions Environment” 
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(ASE), que assenta a base do que é exigido a cada funcionário no 

relacionamento intra e extra empresa. Com alguma frequência, é a falta de 

comunicação na organização que reside a base da “falha” nos projectos com os 

clientes. A ASE, surge no âmbito do ambiente cada vez mais rápido de 

mudança dentro e fora das organizações. Com efeito, este ambiente exige das 

e às empresas uma maior adaptação e uma tomada de decisão cada mais 

eficiente e, sobretudo, sendo elas cada vez mais complexas. A escassez de 

recursos torna cada vez mais difícil a tomada de decisão de forma a manter 

sustentáveis os negócios e os projectos empresariais. A “CAPGEMINI” para 

enfrentar este contexto assenta as suas decisões na criatividade em grupo e na 

colaboração. É nestes dois pilares que assenta a ASE de forma a entrelaçar os 

trabalhadores em grupo, providenciar soluções e acções em grupo, para além 

de planos de acção, em curtos espaços de tempo. Esta postura permite que a 

“CAPGEMINI”, possa auxiliar as organizações a crescer, inovar e competir de 

forma mais rápida e fazer com que a empresa saiba como criar valor a partir da 

experiência da ASE; 

Estas quatro dimensões constituem as quatro dimensões da 

“colaboração” para alcançar os objectivos, da “CAPGEMINI” com e do cliente. 

Esta permite, responder a um ambiente mais complexo e de mudanças 

imprevisíveis. Para além de permitir ultrapassar restrições, aproveitar as 

oportunidades e concretizar o potencial. “A Melhor maneira de a CAPGEMINI 

trabalhar para o Cliente é trabalhar com o Cliente”, o que as regras do ASE 

possibilitam. 

A Missão e a Visão da “CAPGEMINI”, consubstanciam-se em duas 

ópticas: a “Potenciando a Transformação” e “Potenciando a Liberdade”. Por via 

da primeira óptica, a “CAPGEMINI”, possibilita que os clientes se transformem e 

operem modificações pelo recurso a tecnologias que facilitem quer a mudança 

quer a transformação. Por via da segunda óptica, a “CAPGEMINI”, possibilita 

que os clientes adquiram conhecimentos e “skills” que lhes permitam e se 
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traduzam no alcance de resultados acima do que seria normal sem estes 

conhecimento e estas “skills”. 

Relativamente aos valores da “CAPGEMINI”, eles traduzem-se na 

seguinte Figura 34: 

 

FIGURA 44 – OS VALORES DA CAPGEMINI 

 

São 7 os valores respeitados na actividade e conduta da “CAPGEMINI”: 

• Honestidade: esta postura tem por base a integridade, a 

sinceridade e o sentido de honra. O respeito pela palavra que vinculou a um 

compromisso acordado é um ponto de honra o que implica a rejeição de 

expedientes desonestos para obter a adjudicação de contratos ou de quaisquer 

benefícios; 

• Audácia: traduz-se no gosto pela assumpção de desafios e pela 

competição em contexto de incerteza (risco). Requer, portanto, uma postura de 

irreverência perante os sentidos dos rumos tomados e perante os contextos 

envolventes. Impõe-se que a postura audaz se associe ao conhecimento; 

• Confiança: traduz-se na vontade e na postura de, garantir que 

as decisões são tomadas pelo recurso ao auxílio das pessoas organizadas em 
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equipas. Estas, em conjunto, irão proceder à implementação das decisões que 

foram tomadas. Procura-se que, exista esta mesma confiança de tal forma que, 

se forme um ambiente de abertura de grande nível entre as mesmas pessoas 

traduzido numa informação livre e que circula de forma fluente; 

• Liberdade: é o aspecto que se traduz na independência de 

pensamento, de acção e de juízo. A criatividade e o espírito de iniciativa, para 

além da tolerância e do respeito por outrem, hábitos e cultura. É esta 

independência de julgamento aliado à postura de aconselhamento que 

possibilita a prestação de um serviço de qualidade e fidedigno; 

• Espírito de Equipa: traduz-se na solidariedade que se revela 

necessária para trabalhar de forma eficiente com os clientes, solidariedade essa 

que é completada pela lealdade, transparência, generosidade e amizade; 

• Modéstia: significa discrição no comportamento, 

espontaneidade e abertura no relacionamento com outrem, designadamente, 

com os clientes; 

• Fun: A convivência entre os elementos que trabalham na 

CAPGEMINI, está envolta num ambiente de descontracção, de boa disposição e 

de diversão entre os colaboradores. Está presente um certo orgulho entre 

aquilo que é executado, os objectivos que são alcançados na senda do alcance 

sem tréguas da qualidade. 

Em jeito complementar, é ainda de acrescentar que, a “CAPGEMINI”, 

tem subjacente uma “Política de Responsabilidade Social” assentes em 

princípios referentes aos direitos humanos, sociais, ao ambiente e à luta contra 

a corrupção. Trata-se de uma ideia de intervenção sobre a sociedade (estando 

inserido nela) nos domínios cívico, ambiental e social. No primeiro domínio, são 

de destacar as acções de cunho social visando a promoção da solidariedade 

social. No segundo domínio, salientam-se os temas da intervenção de cidadania 

para os quais são sensibilizados os colaboradores e trabalhadores, em 

particular. No terceiro domínio, é preocupação da “CAPGEMINI”, na pessoa dos 

seus colaboradores, em geral, e trabalhadores particularmente, orientar a 

actividade de forma a ser conservado e melhorado o meio ambiente. 
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Quer os valores, quer os demais princípios que servem de envolvente e 

de “guideline” à conduta e forma de estar presente no mercado da 

“CAPGEMINI”, têm o seu suporte material, sob a forma escrita, no denominado 

“Blue Book”, que é o livro onde são “explicadas através do conjunto das nossas 

orientações e políticas internas”, por via da qual esta empresa, procede à 

adaptação do seu modelo de negócio, obtenção de “performance” económica 

sem esquecer a concentração no desenvolvimento do “capital humano”. 

A Missão, a Visão bem assim como a existência de um Código de 

Conduta, assente nos valores mencionados atrás, comple(men)tam os pilares 

de base de actuação e da postura da “CAPGEMINI”. 

Em concreto, os serviços prestados pela “CAPGEMINI”, 

consubstanciam-se em auxiliar empresas nos mais variados sectores com 

serviços específicos que possibilitem as mesma redimensionarem-se, centrar a 

sua actividade no seu “core business”, de que o “Outsourcing” é um exemplo, 

entendido na acepção que foi avançada no capítulo I, traduzida “como uma 

ferramenta de gestão que ajuda a repensar e redefinir as organizações, com o 

principal objectivo de criar vantagem competitiva”, no sentido de tornar a 

utilização dos recursos mais eficientes numa óptima de longo prazo (não 

meramente pontual no tempo). Estes serviços, visam auxiliar os Clientes a 

delinear as organizações empresariais em todos os níveis da cadeia de valor. É 

este o ponto fulcral que vai de encontro à criação da vantagem competitiva. 

Uma vez criada esta, as empresas estão aptas a enfrentar os desafios 

colocados, em várias frentes, pelos mercados quer a montante quer a jusante 

da cadeia de valor. 

No caso da “CAPGEMINI”, a prestação de serviços, agrupa-se em três 

disciplinas complementares: 

• “Consulting Services”: consubstanciam-se num conjunto de 

sugestões de negócio e/ou de transformação do “lay-out” do mesmo já 
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existente, de modo a acelerar quer os resultados quer a rentabilidade, 

principalmente, em situações mais delicadas de mercado. Abrange domínios 

como “Design/Reestruturação de Modelos de Negócio e Governo, Estratégia e 

Marketing, Fusões e Aquisições, Redesenho e Optimização Organizacional, 

Optimização Funcional (Áreas IT, RH, Financeira, Logística e Compras, Gestão 

de Projectos Complexos e da Mudança, Implementação de Soluções que 

melhorem a eficácia das funções Comercial, Marketing e Back Office, Montagem 

de Centros ou Unidades de Serviços Partilhados, Serviços de Consultoria, 

Implementação e Suporte SAP, Serviços de Consultoria, Implementação e 

Suporte a Soluções CRM (Siebel, MS-Dynamics, SAP, ..., Soluções de Business 

Intelligence, Implementação de Soluções de Recursos Humanos (SAP, Meta4, 

Cézanne, HR-Access, …)”; 

• “Technology Services”: abrange os serviços relacionados com a 

arquitectura, com a integração e infra-estrutura de soluções relativas a 

“Information Technology”. Estas competências consubstanciam-se na avaliação, 

no planeamento, na redefinição de processos, no design, na integração, na 

implementação e na migração e adequação específica de soluções ajustadas às 

necessidades dos clientes (“customização”). A ampla gama de oferta engloba 

áreas das quais são de destacar “Application Development & Integration, IT 

Transformation: Strategy & Architecture, Infrastructure and Security, Mobility 

Transformation, Open Source, Oracle Solutions, Portals, Radio Frequency 

Identification”; 

• “Outsourcing Services”: são aqueles que se identificam com os 

serviços no âmbito da obtenção de melhoria dos níveis de serviços, de 

eficiência, de redução de custos, decorrentes da implementação de 

metodologias de entre as quais se salientam as de “Applications Management, 

Infrastructure Management, Business Process Outsourcing· F16 e de Time & 

Materials”. 

Estas três disciplinas são ainda apoiadas por “Aplicações Standard” 

fornecendo aplicações (programas) para Pequenas e Médias Empresas (PME´s) 

de que o software de gestão “Sendys”, é um exemplo. Em concreto, estas 
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“Aplicações Standard”, permitem fornecer serviços de excelência “de 

consultoria, de implementação, de suporte técnico directo e de 

desenvolvimento de soluções à medida”. 

Estas soluções de gestão, abrangem as áreas de “Gestão Financeira”, 

“Gestão de Recursos Humanos” e “Gestão Comercial e Administrativa”. 

No que se refere à área de “Gestão Financeira”, o software de gestão, é 

adaptável às empresas que se encontrem na disposição de aproveitar a 

experiência que a “CAPGEMINI” já adquiriu ao longo de 20 anos, tirando 

partido das ”skills”, de desenvolvimento e aproveitamento de funcionalidades 

tecnológicas, entre outras que possibilitem privilegiar a estabilidade aliada à 

qualidade via recurso a tecnologias de gestão de bases de dados e de gestão. 

As funcionalidades-chave deste sistema, abrange multi-planos de centros de 

custo, multi-orçamentos, reconciliações bancárias, reconciliação de 

documentos, Integração completa com o Microsoft Office, autonomização de 

lançamentos contabilísticos, regras de agrupamento parametrizáveis por parte 

de quem utiliza, produção de interfaces para o envio de declarações fiscais e 

integração com aplicações ATD-CTOC. 

Relativamente à “Gestão de Recursos Humanos”, esta vertente desde 

logo possui autonomia no tratamento por parte da “CAPGEMINI”, em virtude da 

importância de que se reveste o capital humano e a sua gestão no âmbito das 

organizações. Esta possibilita a optimização dos processos, mais céleres e a 

tomada de decisões mais rápidas e eficientes. De entre os serviços, que neste 

específico domínio da “CAPGEMINI” pode prestar, destaca-se o sistema “SIG-

GPTM”, que produz mapas com pormenor e grande qualidade, emitidos em 

formato electrónico. De entre as funcionalidades mais notórias destacam-se as 

seguintes: gestão de pessoal com registo dos mesmos, processamento mensal 

de remunerações (em cenários alternativos) com recibos, diversos, Mapas de 

registo não regular (como sejam os de férias, etc.), suportes magnéticos para 

transferências bancárias (relativos à Segurança Social, IRS, designadamente), 
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criação de movimentos variáveis e periódicos (pagamentos por tesouraria, 

cheques e transferência bancária), tratamento de recibos verdes, planeamento 

anual de lançamentos, importações de movimentos em formato DBF e ASCII, 

processamento de acertos de IRS, regimes alternativos e complementares da 

Segurança Social, simulações de valor brutos e líquidos de vencimentos e 

Balanço Social. 

Finalmente, no que concerne à “Gestão Comercial e Administrativa”, ela 

assume uma importância de todo o relevo pelo facto de ser um dos pontos 

onde a empresa cria valor. Neste contexto, a “CAPGEMINI” gizou soluções 

tecnológicas centradas na utilização fácil, na produção de informação de apoio 

à tomada de decisão, na fiabilidade desta mesma informação, robustez e 

carácter adaptável a diferentes contextos do “core business”. Estas soluções 

tecnológicas, são de elevada qualidade e de performance elevada. Este sistema 

integrado de gestão é de aplicação aos vários segmentos empresariais dos 

quais se destacam o administrativo, vendas, compras, logística, produção e 

contabilidade. As suas funcionalidades-chave são as seguintes: possibilidade de 

trabalhar dois códigos de registo diferentes em simultâneo, lotes de produtos 

com data e validade, controlo do número de série e garantias de produtos, 

introdução de códigos e movimentos conjuntos de produtos ou serviços, gestão 

de terceiros, gestão de bancos, gestão e controlo de “stocks”, multi-

orçamentos, gestão de acessos e de projectos, parametrização de produtos e 

de entidades, utilização de múltiplas entidades, gestão de letras, transferências 

de movimentos e entre entidades, realização de controlos de custos, 

possibilidade de referenciar em todos os documentos relações específicas. 

Cada uma das disciplinas orienta-se pelas necessidades específicas 

tanto dos negócios como das tecnologias de informação. As três conjugam-se 

para o fornecimento de soluções integradas ou aplicadas de forma ajustada às 

necessidades dos clientes em numerosos sectores de actividade como sejam 

“Automóvel, Produtos de Grande Consumo, Distribuição, Energia, Utilities e 
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Química, Serviços Financeiros, Saúde, Indústria Farmacêutica, Indústria, Sector 

Público, Retalho, Telecomunicações, Media e Entretenimento”. 

VI.5. – O CASO DA OFERTA DE FACTOR TRABALHO EM 

PORTUGAL PELO ENSINO UNIVERSITÁRIO 

No contexto científico das ciências associadas à engenharia e afins, 

pode-se ver no Quadro 28, a evolução da oferta do factor trabalho pelo sistema 

de ensino universitário ao mais alto grau passível de ser alcançado no mesmo. 

 

QUADRO 28 – NÚMERO ABSOLUTO DE DOUTORAMENTOS COMPLETADOS OU 
RECONHECIDOS POR UNIVERSIDADES PORTUGUESAS (TOTAIS DE 1970 A 2005) 

 2002 2003 2004 2005 TOTAL 
ENGENHARIA MECÂNICA 31 35 44 53 506 
CIÊNCIAS MATERIAIS E ENGENHARIA 16 12 18 22 236 
ENGENHARIA CIVIL E MINAS 30 23 41 29 489 
ENGENHARIA BIOQUÍMICA 35 33 30 20 261 
ENGENHARIA QUÍMICA 31 26 28 33 496 
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E 
INFORMÁTICA 

82 90 111 106 1095 

FONTE: OCDE (2007b), página 96. 

Observa-se que é no âmbito das ciências da engenharia electrotécnica 

e informática que no período de 35 anos mais se formaram docentes dentro do 

meio académico, com o mais alto grau que é possível obter: doutoramento. 

Assim, em engenharia electrotécnica e informática com 1095 pessoas durante 

este período, sendo de destacar 111 no ano de 2004 e 106 em 2005. Em 

segundo lugar, surge a engenharia mecânica 506 doutorados, dos quais 53 em 

2005. Ainda é de destacar a engenharia química com 496 doutorados em 35 

anos 33 dos quais em 2005, para além de engenharia civil e minas com 489 e 

41 dos quais em 2004. 

Mas, de acordo com a ligação de investigadores a centros de 

Investigação & Desenvolvimento, pode-se observar o Quadro 29. 
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QUADRO 29 – RECURSOS HUMANOS REGISTADOS EM CENTROS DE INVESTIGAÇÃO 
& DESENVOLVIMENTO E ASSOCIADOS A LABORATÓRIOS (REPORTADO A 
DEZEMBRO DE 2005) 

INVESTIGADORES DOUTORADOS  
NÚMERO 

ABSOLUTO 
PERCENTAGEM EQUIVALENTE A 

TEMPO INTEIRO 
PERCENTAGEM 

BIOLOGIA E 
BIOTECNOLOGIA 

2739 13 1204 8 

CIÊNCIAS DA ENGENHARIA 5718 27 2507 16 
CIÊNCIAS DA MARINHA E 
DO MEIO AMBIENTE 

1368 6 1368 9 

CIÊNCIAS EXACTAS 2622 12 2622 17 
CIÊNCIAS SOCIAIS E 
HUMANIDADES 

5825 27 5825 38 

TOTAL 21486 100 15247,75 100 
FONTE: OCDE (2007b), página 98. 

Pelo Quadro 29, patenteiam-se o número de investigadores que, em 

Portugal, se encontram associados a centros de Investigação & 

Desenvolvimento, relativamente a Dezembro de 2005. Com efeito, verifica-se 

que, 40% dos investigadores se encontram ligados à biologia, biotecnologia e 

ciências da engenharia, muito embora apenas 24% sejam doutorados nestas 

áreas. Assim, verifica-se que muito embora existam 8457 investigadores nestas 

áreas, 3711 destes são doutorados, isto é, quase metade. Assim, os recursos 

humanos afectos à investigação é ainda superior se tomarmos a totalidade dos 

investigadores nestas duas áreas para além dos que possuem grau de 

doutoramento. 

Este stock de capital humano, por assim dizer, configura um potencial 

de aproveitamento científico passível de interligações profícuas entre o mundo 

empresarial e o ensino superior. De facto, é de salientar que, a inexistência em 

aglomerações menos urbanizadas de empresas ou a sua existência mas de 

dimensão desadequada, para além da função empresarial sem os atributos de 

“gap filler” e de “input completer” de Joseph Schumpeter, impede a formação 

de interligações de causa e efeito recíprocas entre os recursos humanos destas 

áreas e as empresas absorventes destes mesmos recursos humanos. 
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VI.6. – METODOLOGIAS DE “OUTSOURCING” 

O “outsourcing”, no contexto da actividade da “CAPGEMINI”, trata-se, 

antes mais nada, de uma das três disciplinas complementares da sua 

actividade. Com efeito, esta empresa, está presente no mercado, à escala 

internacional, há mais de 30 anos com mais de 15 000 profissionais a prestar 

serviço neste domínio, especificamente. O mix de “portfolio solution” fornecido 

pela “CAPGEMINI”, engloba não apenas a vertente tecnológica como ainda a 

vertente da “expertise” do processo. O espectro de serviços enquadra-se 

portanto em “Applications Management”, “Infrastructure Management”, 

“Business Process Outsourcing” e “Transformational Outsourcing” concorrendo 

qualquer um deles para o alcance dos objectivos pretendidos por cada 

organização que solicita. De entre as manifestações mais visíveis dos resultados 

em que a prestação destes serviços se traduz, destaca-se a rápida redução de 

custos e as modificações do processo produtivo que possibilita acrescentar valor 

tendo impacto profundo e provoque amplas modificações dentro das 

organizações. A abordagem do processo de inovação da “CAPGEMINI”, numa 

palavra, consiste em possuir os recursos certos, afectá-los no sítio certo aos 

custos certos. À medida que as necessidades dos clientes se modificam, 

alteram-se também as soluções apresentadas e disponibilizadas pela 

“CAPGEMINI”. Estas são prestadas por intermédio de mais de 100 “Centros de 

Entrega” (“delivery centers”), globalmente. Fundamentalmente, eles são de três 

tipos: “Applications Management Services Centers”, “Infrastructure 

Managemente Services Centers” e “Business Process Outsourcing Services 

Centers”. É, em particular, este último, que mais se destaca na prestação de 

serviços no domínio do “outsourcing”, providenciando uma mistura óptima de, 

centros “on”, “near” e “offshore” com uma forte ênfase na gestão do serviço. 
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FIGURA 45 – CENTROS DE APOIO E DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE 
“OUTSOURCING” PELA CAPGEMINI NA EUROPA 

 

 

FIGURA 46 - CENTROS DE APOIO E DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE 
“OUTSOURCING” PELA CAPGEMINI NA ÁSIA E NA AUSTRÁLIA 

 

 

 
 
 
 

Deleted: 45

Deleted: 45

Deleted: 46

Deleted: 46



 

 201

FIGURA 47 - CENTROS DE APOIO E DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE 
“OUTSOURCING” PELA CAPGEMINI NA AMÉRICA DO NORTE 

 

A “CAPGEMINI”, por via dos seus serviços permite que os seus clientes 

tenham a tarefa mais facilitada de alcance dos objectivos estratégicos e 

operacionais, optimização de serviços, redução e melhorias das estaturas de 

custos e posicionamento das forças competitivas. A redução de custos opera-se 

via diminuição dos custos laborais, reengenharia dos processos, alavancagem 

das melhores práticas e obtenção de economias de escala. Estas, possibilitam a 

obtenção de meios financeiros adicionais, de eficiências, de maior qualidade, 

previsibilidade e gestão do risco, possuindo impactos sobre o valor para o 

accionista. 

A prestação de serviços pela “CAPGEMINI” segue um procedimento 

metodológico baseado em 3 fases: “adopção”, “adaptação” e “transformação”. 

A “adopção” incide sobre a eficiência das aplicações (traduzida no recurso a 

“Custom Applications Management”, a “Entreprise Resource Planning Run” e a 

“Application Skills on Demand”). A “adaptação”, é referente à mudança das 

aplicações (que se traduz no “Application Development”, “Application Testing” e 

na “Application Modernization”). A “transformação” refere-se à implementação 
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de mapas estratégicos (consiste em “Application Portfolio Strategy” e 

“Transformational Application Outsourcing”). 

Uma das principais metodologias utilizadas pela “CAPGEMINI”, no 

âmbito da prestação de serviços ao exterior de “outsourcing” é o “Rightshore”. 

Trata-se de um modelo que, entre várias localizações no espaço permite que, 

por exemplo, uma empresa que presta serviços de “Information Technology”, 

possa aceder em rede a uma série de pontos em diferentes locais no espaço. 

Por via da selecção do mix de recursos em todos os diferentes locais, a maior 

vantagem reside na diminuição dos custos e na melhoria da performance da 

empresa, permitindo um acesso no local e no tempo certos. 

No que se refere aos custos de entrega permite poupar entre 20 a 50% 

comparativamente com a situação de não recurso ao modelo “Rightshore”. 

Permite, por conseguinte, que os clientes possam ter mais fundos financeiros 

de forma a poderem aplicar em outros destinos da empresa, nomeadamente, 

em inovação. Trata-se de um modelo que, ainda, permite uma flexibilidade por 

via de uma única solução para cada projecto. Os centros nele definidos cobrem 

múltiplas zonas em todo o Mundo e os serviços são executados e entregues 

pontualmente. Por outro lado, aumenta a qualidade do serviço prestado e a sua 

fiabilidade. Por intermédio de trabalhadores altamente qualificados aplicando 

processos de engenharia complexos bem como processos de entrega “end-to-

end” racionalizados. 

VI.7. – QUANTIFICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO 

“OUTSOURCING” EM CONTEXTO DO “BALANCED 

SCORECARD” (BSC): O CASO “TELE DANMARK 

COMMUNICATIONS” (TDC) 

Não faz sentido preconizar e adoptar qualquer estratégia de 

“outsourcing”, seja em que contexto empresarial for, se não se definir um 

enquadramento operacional no âmbito do qual ocorrem as principais alterações 
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na organização da empresa. Por outro lado, estas deverão ocorrer de forma a 

que se possa, de uma forma quantificada, mensurar os benefícios, custos e os 

ganhos/perdas, parciais e totais, que o recurso ao “outsourcing” permite à 

empresa. É, em particular, premente, conhecer quais os reflexos de uma forma 

quantificada, “a priori”, para, “a posteriori”, que as decisões de externalizar ou 

de não externalizar ou as decisões de internalizar ou não internalizar, 

determinadas funções da empresa, originam. Tal assim é porque, de modo 

previsional, “ex-ante”, auxilia o processo da tomada de decisão sobre o próprio 

“outsourcing”. Constitui ainda uma forma de gestão ainda mais candente hoje 

em dia, aliada à introdução de novas técnicas de gestão que possibilitam que as 

empresas sejam mais eficientes, acrescentem valor para o cliente e para o 

proprietário (ou accionista) e para a sociedade em geral, independentemente 

do sector de actividade. 

Este carácter mais de quantificação é o nosso principal motivo que 

subjaz ao caso prático. Trata-se, na nossa opinião, do verdadeiro busílis da 

questão do “outsourcing” independentemente do sector, da fase ou processo, 

do tempo, do espaço, mesmo tendo como suporte, pressupostos (de base 

sujeitos a incerteza) num momento do tempo projectando para o futuro. Por 

conseguinte, é de carácter contingente sem, contudo, tal esvaziar de 

importância, exequibilidade e, especialmente, de credibilidade. É algo que se 

reporta para o futuro requerendo adaptações à medida que os pressupostos se 

forem alterando (de forma significativa) com efeitos sobre as quantificações e 

sobre a tomada de decisão. 

Esta é, por conseguinte, uma abordagem à temática da decisão de um 

empresa recorrer ou não ao “outsourcing”, numa perspectiva de, longo prazo, 

do tipo novo. Por via da quantificação, “ex-ante”, a decisão não só é mais 

fundamentada como também possibilita que se definam variáveis ou rubricas 

críticas. Mas é no facto de esta abordagem se associar a uma outra, o 

“Balanced Scorecard” (BSC) que reside o verdadeiro interesse e importância. 

Por via da associação a esta perspectiva integrada de abordar a empresa, 
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possibilita-se que se conheçam as repercussões das decisões de “outsourcing” 

sobre as quatro perspectivas que definem o BSC. Perfilhamos o ponto de vista 

de acordo com o qual, uma mera quantificação de recorrer ou não recorrer ao 

“outsourcing”, não integrada nas quatro perspectivas do BSC, negligencia ou 

omite, simplesmente, os efeitos sobre alguns factores críticos de cada uma das 

mesmas. 

O BSC é uma ferramenta de gestão, introduzida por Robert Kaplan e 

David Norton, em 1992, cujo principal objectivo é abordar a empresa 

globalmente, por via do recurso a quatro perspectivas de abordagem de acordo 

com os factores críticos definidos na empresa constituindo a base para 

mensuração dos indicadores. As quatro perspectivas de abordagem, os factores 

críticos e os indicadores respectivos, que definem esta metodologia, são os que 

se exibem no Quadro 30. 
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QUADRO 30 – BALANCED SCORECARD: AS PERSPECTIVAS, OS FACTORES CRÍTICOS 
E OS INDICADORES DE DESEMPENHO 

PERSPECTIVA DOS CLIENTES 
FACTORES CRÍTICOS INDICADORES DE 

DESEMPENHO 
RETENÇÃO: cativar novos clientes, aumentar quota de mercado. QUOTA DE MERCADO; 

VOLUME DE VENDAS A NOVOS 
CLIENTES; 

FIDELIZAÇÃO: manter clientes actuais. TAXA DE CRESCIMENTO DAS 
VENDAS AOS ACTUAIS CLIENTES; 

RENDIBILIDADE: privilegiar clientes geradores de bons 
resultados. 

TAXAS DE RENDIBILIDADE POR 
CLIENTE; 

SATISFAÇÃO: garantir elevada satisfação dos clientes. ÍNDICE(S) DE SATISFAÇÃO; 
CUMPRIMENTO DE PRAZOS; 

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS 
FACTORES CRÍTICOS INDICADORES DE 

DESEMPENHO 
Reconhecimento de que a empresa é 1 conjunto de processos. TEMPOS DE EXECUÇÃO; 
Eliminação dos processos que não acrescentam valor. CUSTOS DOS PROCESSOS; 
Eficácia e eficiência na utilização dos recursos. PRODUTIVIDADE; 

QUALIDADE (DEFEITUOSOS E 
DEVOLUÇÕES); 

PERSPECTIVA DA INOVAÇÃO E DA APRENDIZAGEM 
FACTORES CRÍTICOS INDICADORES DE 

DESEMPENHO 
INOVAÇÃO: capacidade do pessoal para implementar novas ideias 
e novos processos. 

N.º DE NOVAS IDEIAS 
APROVEITADAS; 
N.º DE NOVOS PRODUTOS E 
SERVIÇOS; 

QUALIFICAÇÃO: qualificações do pessoal adequadas às 
actividades exercidas. 

N.º DE EFECTIVOS 
QUALIFICADOS; 
N.º DE HORAS DE FORMAÇÃO; 

MOTIVAÇÃO: 
Empenhamento, participação, descentralização, responsabilização. 

ÍNDICE(S) DE SATISFAÇÃO; 
PRÉMIOS (MONTANTES); 
INCENTIVOS (MONTANTES); 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO: recurso a novas formas de 
trabalho e novas tecnologias. 

NÍVEIS DE INVESTIMENTO EM 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO; 

PERSPECTIVA FINANCEIRA 
FACTORES CRÍTICOS INDICADORES DE 

DESEMPENHO 
CRESCIMENTO: lançamento de novos produtos e serviços para 
novos clientes e novos mercados. 

VOLUME DE NEGÓCIOS; 
TAXA DE CRESCIMENTO DO 
VOLUME DE NEGÓCIOS; 

RENDIBILIDADE: gerir activos e resultados. RETURN ON INVESTMENT; 
RENTABILIDADE DOS CAPITAIS 
PRÓPRIOS; 

CRIAÇÃO DE VALOR PARA OS ACCIONISTAS: proporcionar 
excedentes aos accionistas. 

EVA; 
SHAREHOLDER VALUE; 

A “Perspectiva dos Clientes”, pretende evidenciar quatro aspectos que 

de forma mais estreita fornecem uma ideia do relacionamento entre a empresa 

e os seus clientes. Estes quatro aspectos são os factores críticos: a retenção 
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(significando os novos clientes que, num período ela consegue obter), a 

fidelização (é o conjunto de clientes que, pelo menos em dois períodos, anuais, 

ela conseguiu manter fieis enquanto tal à empresa), rendibilidade (significa o 

indicador de resultados que a empresa obtém por cliente) e a satisfação 

(significa por via do recurso a indicadores apropriados a mensuração do grau 

ou nível em que os clientes se encontram satisfeitos com a empresa e em que 

medida a mesma os está a satisfazer). 

No que se refere à “Perspectiva dos Processos Internos”, tem por 

objectivo colocar em ênfase três aspectos que se relacionam com a eficiência e 

a eficácia produtiva interna da empresa. Para tal faz apelo a três factores 

críticos: a empresa vista como um conjunto de processos (de produção que são 

tanto mais eficazes quanto menor for o tempo em que são executados), que 

elimina processos não geradores de valor (traduzidos nos seus custos) e a 

eficácia e a eficiência com que a empresa utiliza os seus recursos (medido pela 

produtividade e pela qualidade traduzida nos defeituosos produzidos). 

Por seu turno, a “Perspectiva da Inovação e da Aprendizagem”, assenta 

tal como a primeira de igual modo em quatro factores críticos. A inovação (que 

se associa à ideia da capacidade dos seus recursos humanos implementarem 

novas ideias e novos processos de produção e de execução de novos tarefas 

(tendo como indicadores o número aproveitado e aproveitável de novas ideias 

bem como de novos produtos e/ou serviços), a qualificação (associa-se às 

qualificações dos recursos humanos na medida em que se adequam às 

actividades exercidas no interior da empresa traduzido no número de efectivos 

qualificados e no número de horas de formação), motivação (é o que se traduz 

no empenhamento, na participação, na descentralização e na responsabilização 

dos recursos humanos traduzida em indicadores como prémios e incentivos de 

natureza diversa) e o desenvolvimento tecnológico (significa o fornecer uma 

ideia das novas formas de trabalho e utilização de novas tecnologias que se 

mensura nos níveis de investimento em tecnologias de informação). 
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Por fim, a “Perspectiva Financeira”, diz respeito a três factores críticos. 

O crescimento (que se traduz no lançamento de novos produtos ou serviços 

para novos mercados medido pelo volume de negócios e pela sua taxa de 

crescimento anual). Na rendibilidade financeira (que se identifica na capacidade 

da empresa gerir activos e gerar resultados medido pelo ROI e pela 

rentabilidade dos capitais próprios). E pela criação de valor para os accionistas 

(significando propiciar excedentes para eles traduzidos no EVA e no 

“shareholder value”). 

Assim, estas quatro perspectivas permitem não só olhar para uma 

empresa como um todo considerando as vertentes dos clientes, processos 

internos, inovação e da aprendizagem para além de financeira como também 

conhecer os efeitos de uma decisão interna de gestão sobre cada uma destas 

vertentes. No fundo, é como se alguém tomasse um medicamento e se 

analisasse os seus efeitos psicológicos e físicos em todo o corpo e não apenas 

numa ou duas das suas partes constitutivas. Este aspecto é tanto mais 

importante porquanto cada vez mais as quatro perspectivas de abordagem se 

encontram interligadas, indissociavelmente. Consequentemente, esta 

abordagem não só é mais rica como impossível de ser efectuada nas suas 

componentes de forma não integrada. Deste modo, uma decisão de 

“outsourcing” tomada neste contexto amplia o âmbito de incidência, de análise 

e de avaliação quantificada dos seus efeitos e condicionantes. Para que a 

aplicação desta abordagem metodológica de carácter novo sob a nossa 

sugestão, seja bem fundamentada, cumpre efectuar algumas considerações 

prévias. 

Em primeiro lugar, muito embora a abordagem metodológica se cinja 

apenas a indicadores do BSC construídos com base em documentos 

contabilísticos (mas também) os documentos de base irão ser o “Balanço” e a 

“Demonstração dos Resultados por Natureza”. É nestes que, em última 

instância, se traduz os benefícios em valor das decisões de “outsourcing” e, 

consequentemente, para além de completado com outros indicadores serão 
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estas as principais fontes não apenas porque mais acessíveis como também 

porque as decisões de “outsourcing” culminam em reflexos nas rubricas destes 

documentos. 

Em segundo lugar, iremos negligenciar a componente fiscal que, 

implicitamente, está contida na análise. Não é esta a principal motivação do 

“outsourcing” e, menos ainda, tratando-se numa óptica de longo prazo e a 

componente fiscal numa de curto prazo. 

Em terceiro lugar, efectuaremos a abordagem a partir de uma base 

temporal anual ainda que se possam adoptar outras (trimestre, semestre, …). 

Em quarto e último lugar, será dada uma ênfase a um nível de 

agregação coincidente com o dos “Balanços” e da “Demonstração dos 

Resultados” tomando a empresa como um todo. Significa isto que, se existisse 

informação disponível, desagregada num nível de funções ou de partição do 

processo produtivo ou outro qualquer que evidenciasse os efeitos das decisões 

de “outsourcing”, a quantificação destes, antes e depois, seria mais precisa e 

mais notória. Como esta não se encontra divulgada com esta desagregação 

teremos que nos cingir à informação contabilística, financeira e outra 

disponibilizada. 

Como o âmbito de análise circunscreve-se ao sector de “High-Tech”, 

escolhemos uma empresa deste sector de entre o elenco daquelas que 

receberam os serviços da “CAPGEMINI” neste domínio. É a “Tele Danmark 

Communications” (TDC). 

A tarefa é menos difícil, porquanto, é disponibilizada informação não 

apenas no site da “CAPGEMINI” como também no site da TDS27 (sobretudo) 

também na sua página web. Trata-se de uma empresa (única) de prestação de 

                                                 
27 Com o endereço <www.tdc.com>. 
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serviços de telecomunicações móveis da Dinamarca. Até ao ano 2000 

denominava-se de “Tele Danmark” e, posteriormente juntou-se à “American 

Telecommunications Company SBC”. Possuía, no final de 2007, 7,8 milhões de 

clientes de entre os quais 2,3 milhões na Suíça, 1 milhão na Hungria e 0,1 

milhões na TDC Nordic, ascendendo globalmente a 11,2 milhões. A relação com 

o cliente revela-se crucial na prestação dos serviços de telecomunicações por 

parte da empresa. O número de trabalhadores a tempo inteiro, no final de 

2007, era de, 17 390 trabalhadores o que compara com 18 164 no final de 

2006. Foi este decréscimo resultado da força de trabalho utilizada que originou 

poupanças e melhorias de eficiência e de organização. 

O negócio do Grupo TDC, engloba seis segmentos de actividade: 

• “Business Nordic” que presta serviços de telecomunicações 

móveis não apenas na Dinamarca como também noutros países nórdicos sendo 

responsável, no ano de 2007 por 32% dos proveitos e 29% do EBITDA; 

• O “Fixnet Nordic”, que providencia serviços terrestres de 

telecomunicações sendo responsável por 24% dos proveitos e 28% do EBITDA; 

• O “Mobile Nordic”, responsável pela prestação de serviços de 

telecomunicações de rede móvel em que 15% dos proveitos e 11% EBITDA são 

daqui oriundos; 

• O “You SEE” que fornece serviços de TV pela rede cabo sendo 

proveniente deste segemento7% dos proveitos e 6% do EBITDA; 

• O “Sunrise” que é uma rede de fornecimento de serviços de 

telecomunicações móveis na Suíça sendo responsável pela geração de 22% dos 

proveitos e por 19% do EBITDA; 

• “Outras Actividades” de natureza diversa também são 

responsáveis pela geração de proveitos; 

No ano de 2006, fez 10 anos que o mercado de telecomunicações foi 

liberalizado na Dinamarca. Desde então o mercado das telecomunicações 

cresceu de tal forma que 85% da população possui ligação à Internet e as 
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taxas de subscrição de serviços de comunicações móveis excede 100%. Só a 

TDC possui 80% da quota de mercado da rede móvel e 60% da rede fixa. 

No ano de 2005, a “CAPGEMINI” prestou os seus serviços no âmbito do 

“outsourcing”. Com efeito, a TDC debatia-se com o problema de gestão das 

relações com os clientes e da necessidade de possuir um sistema de facturação 

aos clientes de “Information Technology”. Para tal solicitou à “CAPGEMINI” uma 

solução. A proposta por parte desta foi então, consubstanciada no modelo 

“Rightshore”. Neste sentido, a TDC tinha que efectuar uma revisão da sua 

política de vendas e de marketing de forma a ajustar às mudanças não apenas 

do mercado (concorrentes com preços mais agressivos e serviços mais 

inovadores) e do sector das telecomunicações, em particular, como também 

dos clientes e da procura em geral. 

Para tal, a TDC decidiu modificar a sua organização escolhendo a 

“CAPGEMINI” para efectuar o estudo e a implementação do “outsourcing” de 

um sistema de gestão dos serviços de telecomunicações para os clientes e de 

envio da facturação. Celebrou um contrato por quatro anos com a 

“CAPGEMINI”. 

 

VI.7.1. – EXPLICAÇÃO METODOLÓGICA 

A ideia de base ao processo de quantificação desta decisão de 

“outsourcing”, é a de que, ela, em última instância tem repercussões sobre as 

rubricas dos documentos contabilísticos, em especial, dos “Balanços” e 

“Demonstração dos Resultados” associados às notas explicativas. Este não é, 

de todo, o nível de desagregação ideal. Está longe disso. O ideal seria o ter por 

departamentos da TDC, em todos os pontos geográficos onde ela se encontra e 

se nem os efeitos do serviço prestado. Assim, recorrer a estes documentos mais 

não é do que uma “proxy” dos benefícios obtidos. Neste caso, serão mesmo 

benefícios na medida em que a TDC fica com uma organização mais eficiente e 
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em melhores condições de funcionamento interno e de se relacionar com os 

clientes. 

A ideia que subjaz ao “Rightshore”, é a de procurar os sítios certos para 

entrega dos serviços prestados de forma a maximizar a qualidade do serviço. 

De acordo com a informação dispinibilizada28, a concepção e aplicação deste 

sistema, envolveu 320 engenheiros indianos que efectuaram ainda o 

desenvolvimento e manutenção deste mesmo sistema. 

Se analisar apenas estes documentos aliados às notas explicativas do 

Relatórios, do ano de 2005, e as rubricas consideradas, apenas teremos as 

repercussões, no tempo de um exercício para o outro, num contexto 

meramente financeiro e contabilístico. É certo que é neste que redunda, em 

última instância, as repercussões. No entanto, outras vertentes deverão ser 

consideradas, designadamente, as contempladas no BSC. Os efeitos (proveitos 

e custos) possuem repercussões sobre variadas vertentes da empresa que não 

se esgotam apenas na vertente financeira. 

O ponto de partida é o serviço solicitado, para a explicação da 

metodologia de mensuração dos, benefícios do “outsourcing”. Trata-se da 

adopção de um sistema que possibilita a gestão das relações com os clientes e 

da adopção de um sistema de facturação da empresa para com os mesmos. Se 

o serviço contratado fosse outro, é evidente que seria de outra natureza e não 

teria necessariamente efeitos sobre as mesmas rubricas relevantes de 

“Balanço” e de “Demonstração dos Resultados”. Poderia também ter algumas 

mas não apenas estas. 

Se analisarmos os Relatório referente ao ano de 2005, e as notas 

explicativas associadas, visto em termos consolidados, isto é, o Grupo TDC 

englobando todas as participações, não encontramos uma referência ao 

                                                 
28 Retirada em 3 de Abril de 2008, de <http://www.capgemini.com/annual-
report/2006/index2.php?Rubrique=12&SousRubrique=28>. 
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contrato de “outsourcing” com a “CAPGEMIMI” celebrado com a TDC. Para a 

escolha das rubricas relevantes a considerar temos que procurar nos Relatórios 

alguns indícios de custos e de proveitos a ele associado de tal forma que seja 

possível a partir destes escolher as rubricas nos “Balanços” e nas 

“Demonstrações de Resultados” (com as respectivas notas explicativas), como 

sendo as principais rubricas relevantes referentes à introdução deste serviço. 

Ao considerar-se as rubricas mencionadas consideram-se os valores absolutos 

como um todo o que inclui, nomeadamente, os efeitos do “outsourcing” que, 

uma vez que não se encontra autonomizada de forma quantificada, está 

misturado nos seus efeitos em conjunto com outras influências. As rubricas são 

as seguintes: 

• Do lado dos custos, as rubricas afectadas têm são “Custos de 

Transmissão e Custos de Bem Vendidos”29, “Outras Despesas”30, 

“Remunerações, Salários e Pensões”31 e custos de “Investigação & 

Desenvolvimento”32; 

• Do lado dos proveitos, as rubricas consideradas têm a ver 

com a “Outros”33, “Equipamentos e Terminais”34, “Custos de Transmissão e 

Custos de Bens Vendidos”35,  

O período de manifestação dos efeitos começa em 2005 (ano em que 

foi adjudicado o serviço pelo período de quatro anos) mas verdadeiramente, só 

se manifesta em 2006, 2007, 2008 e 2009. Estes efeitos, estão concentrados 

nas mesmas rubricas iniciais possuindo os seus efeitos indirectos sobre os 

indicadores de BSC (ver Quadro 30). Por simplificação de análise e até porque 

ao nível de desagregação escolhido não é possível isolar os efeitos, iremos 

                                                 
29 Consultar página 23 do Relatório de 2005. 
30 Idem. 
31 Ibidem. 
32 Consultar a página 99. 
33 Patente na página 22. 
34 Idem. 
35 Ver página 23. 
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considerar o período de mensuração dos benefícios do ““outsourcing”” de 2005 

para 2006, ou seja, apenas considerando um período de análise. 

 

VI.7.2. - QUANTIFICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO 

“OUTSOURCING”: RESULTADOS E VARIAÇÕES 

A ideia é definir um modelo que possa ser adaptável a qualquer 

empresa e utilizável por ela, para tomar a decisão, “a priori”, antes de decidir 

em definitivo de forma quantificada. 

Uma forma (possível) de mensuração do “outsourcing”, consiste em, a 

partir do que foi definido na secção VI.3.1., no seguinte Quadro 31: 

 
QUADRO 31 – QUANTIFICAÇÃO DAS VARIAÇÕES DAS RUBRICAS RELEVANTES QUE 
REFLECTEM AS DECISÕES DE “OUTSOURCING” (EM DKK) 

ANTES DO 
“OUTSOURCING” 

(2004) 

DEPOIS DO 
“OUTSOURCING” 

(2005 

VARIAÇÕES RUBRICAS 

PROVEITOS 
(1) 

CUSTOS 
(2) 

PROVEITOS 
(3) 

CUSTOS 
(4) 

RESULTADO 
(5) = (3)-(1)

RESULTADO 
(6) = (4)-(2) 

OUTROS 1412 - 1468 - +56 - 
EQUIPAMENTOS E 
TERMINAIS 

2578 - 3172 - +594 - 

CUSTOS DE 
TRANSMISSÃO E 
CUSTOS DE BENS 
VENDIDOS 

- 4856 - 4735 - -121 

OUTRAS DESPESAS - 3630 - 3396 - -234 
REMUNERAÇÕES, 
SALÁRIOS E PENSÕES 

- 3494 - 3533 - +39 

CUSTOS DE 
INVESTIGAÇÃO & 
DESENVOLVIMENTO 

- 28 - 23 - -5 

TOTAL 3990 12 008 4640 11687 +650 -321 

De acordo com o que se encontra patente no Quadro 31, temos as 

principais rubricas relevantes escolhidas por nós comos sendo aquelas onde, do 

ano de 2004 para o ano de 2005 mais se fazem sentir os efeitos da decisão de 

“outsourcing” aludida. São valores absolutos que, incluem estes efeitos e 

porventura outros, também. Como não é possível (porque não se encontra 

evidenciado inequivocamente) destrinçar o que é imputável apenas ao 
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“outsourcing”, exibimos o valor absoluto global, significando, para cada rubrica 

o valor máximo de proveito e de custo do “outsourcing”. Não o valor isolado 

decorrente desse efeito. 

Como se pode observar, do lado dos proveitos, a principal rubrica, foi a 

de “Equipamentos e Terminais”, em termos de variação de 2004 para 2005, no 

montante +594 DKK, necessários para ajustar e incorporar as transformações 

para o novo sistema de gestão dos clientes e da sua facturação. O equipamento 

antigo foi vendido o que gerou receitas acrescidas à TDC. Por outro lado, a 

rubrica “Outros”, de variação de +56 DKK de 2004 para 2005, inclui 

desinvestimento em subsidiárias o que traduz a inexistência de necessidade de 

possuir alguns serviços que o “outsourcing” tornou desnecessários. 

Por seu turno, do lado dos custos, a principal rubrica relaciona-se 

com “Outras Despesas”, relativa a desinvestimentos em empresas, que variou, 

de 2004 para 2005 em -234 DKK. A seguir, temos os “Custos de Transmissão e 

Custos dos Bens Vendidos”. Relaciona-se com desinvestimentos em subsidiárias 

e ascendeu em termos de variação a -121 DKK de 2004 para 2005. De salientar 

que, a rubrica “Remunerações, Salários e Pensões” conheceu uma evolução 

negativa aumentando, de 2004 para 2005, em +39 DKK. Terá sido fruto da 

substituição de trabalho de uma qualificação por outro. Os “Custos de 

Investigação & Desenvolvimento” diminuíram, de 2004 para 2005, em -5 DKK. 

Por seu lado, uma vez definidos e quantificados os efeitos do 

“outsourcing”, é necessário saber quais as repercussões sobre as rubricas 

possíveis e relevantes das quatro perspectivas do BSC. É o que se põe ver no 

Quadro 32. 
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QUADRO 32 – QUANTIFICAÇÃO DS VARIAÇÕES DAS DECISÕES DE “OUTSOURCING” 
SOBRE AS RUBRICAS DAS PERSPECTIVAS DO BSC (EM DKK E EM %) 

PERSPECTIVA DOS CLIENTES 
INDICADORES 2004 2005 

QUOTA DE MERCADO (DOMÉSTICA) 45%36 44% 

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS 
INDICADORES 2004 2005 

PRODUTIVIDADE 217%37 230% 

PERSPECTIVA DA INOVAÇÃO E DA APRENDIZAGEM 
INDICADORES 2004 2005 

N.º DE EFECTIVOS QUALIFICADOS 19497 20225 

PERSPECTIVA FINANCEIRA 
INDICADORES 2004 2005 

VOLUME DE NEGÓCIOS 42339 46588 
TAXA DE CRESCIMENTO DO VOLUME DE NEGÓCIOS 5,4% 10% 
RENTABILIDADE DOS CAPITAIS PRÓPRIOS 25,5%38 17%39 
SHAREHOLDER VALUE 49,340 57,241 

Pela observação do Quadro 32, podem ser vistas, em cada perspectiva 

do BSC, os indicadores onde e lícito supor repercussões derivadas das decisões 

tomadas de “outsourcing”. 

No que concerne à “Perspectiva dos Clientes”, nota-se que de 2004 

para 2005 a quota de mercado desceu ligeiramente (um ponto percentual). Não 

é de estranhar porque a decisão de “outsourcing” não apenas não faz ganhar 

quota de mercado, no imediato, como também e, principalmente, sofre 

influências de outros factores. 

                                                 
36 De acordo com a informação disponível em < 
http://download.tdconline.dk/pub/tdc/english/investor/aarsraporter/generalmeeting2005/050317_HD_tale
_US.pdf>, retirada em 6 de Abril de 2008. 
37 Resultante da divisão dos proveitos totais pelo número total de trabalhadores. Para o ano de 2004 
(42339/19497) e para o ano de 2005 (46588/20225) retirado do Relatório de 2005, páginas, 133 e 146, em 
DKK. 
38 Páginas 146 e 148. 
39 Idem. 
40 Retirado da página 5 do Relatório. 
41 Idem. 
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No domínio da “Perspectiva dos Processos Internos” é de salientar o 

facto de a produtividade ter aumentado, mercê do contributo dado pelo lado do 

aumento dos proveitos e da diminuição dos custos. Subiu de 217% em 2004 

para 230% em 2005 (Ver nota de rodapé). 

Na “Perspectiva das Inovação e da Aprendizagem”, cumpre destacar o 

aumento do número de trabalhadores qualificados. Muito embora fosse de 

esperar uma redução (ligeira) o que é facto é que o seu aumento pode ser 

explicado pela libertação de recursos que permitam dirigir o enfoque para 

actividades, novas ou já existentes e requerer a admissão de novos 

trabalhadores. Passou de 19497 DKK em 2004 para 20225 DKK em 2005. 

Na “Perspectiva Financeira”, é de realçar um aumento do volume de 

negócios pelo facto de o sistema adoptado ter permitido acompanhar mais de 

perto os clientes e a estratégia de marketing induzir a sua captação. Subiu de 

42339 DKK em 2004 para 46588 DKK em 2005. 
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CONCLUSÕES 

Esta Tese de Mestrado tem por título “Impacto do Baixo Custo da Mão-

de-Obra Qualificada dos Países Emergentes no Mercado do Software”. 

Desde logo começamos por nos debater com alguns obstáculos na sua 

elaboração. Inicialmente tínhamos previsto o tratamento de um caso prático, 

em que contávamos obter a colaboração por parte de uma empresa de 

“outsourcing”, a “CAPGEMINI”, designadamente, no que se refere à descrição 

“por dentro” do lado da empresa prestadora do serviço, de como é gizada a 

prestação do serviço, dado tratar-se de, qualquer que seja a área abrangida, de 

um serviço que envolve complexidades de elaboração de soluções específicas 

para um cliente. Por outro lado, requer, igualmente, a necessidade de estar um 

certo tempo nas instalações físicas do mesmo de forma a possibilitar conceber 

os contornos específicos, as limitações, as restrições e demais factores 

condicionantes da prestação do serviço que foi solicitado pelo cliente. Isto para 

além, de a concepção da solução requerida, implicar o acesso a informação de 

carácter não pública (alguma) e obrigar a requisitos de sigilo profissional. Não 

logramos ter sido bem sucedidos na nossa pretensão pois a “CAPGEMINI” nem 

sequer respondeu a dois emails por nós enviados. Sucedeu até que, por 

meados de Março de 2008, até o site se revelou inacessível por se encontrar 

invectivado por 3 a 4 dias. Este silêncio (a que fomos alheios) condicionou o 

desenvolvimento prático da parte prática. Este facto impediu, designadamente, 

conhecer os domínios específicos de especialização que a “CAPGEMINI” recorre, 

as diversas áreas do conhecimento dos seus especialistas, se são oriundos de 

Portugal e/ou do estrangeiro, para além dos preços praticados, eventuais 

contratos de prestação de serviço celebrados entre as partes envolvidas e 

demais aspectos peculiares de concepção e prestação de um serviço, “à 

medida” do cliente como se de um facto de vestir se tratasse (embora de muito 

maior complexidade). Desde logo, concluímos que a prestação de um serviço 

de “outsourcing”, independentemente do sector de actividade em que esteja 

inserida a empresa que o solicita, requer a colaboração de áreas diversas 
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transversais à actividade exercida pelo cliente, seja directa seja indirectamente. 

É o que sucede com a concepção de infra-estruturas informáticas relacionadas 

com a prestação de um serviço de “outsourcing” a um cliente do sector 

financeiro, mormente, associado à transacção de valores mobiliários e 

concomitante registo e depósito dos mesmos. Não é possível oferecer e prestar 

um serviço sem a combinação adequada de várias valências diversificadas na 

sua natureza para além do conhecimento das condições em concreto da 

actividade do cliente. 

A impossibilidade de ter acesso a estes aspectos, condicionou uma 

abordagem na parte prática mais concreta. Assim, a nossa parte prática, teve 

por base apenas a existência de um caso disponibilizado de (entre outros 

possíveis) no site da “CAPGEMINI” com o tratamento complementado na 

informação que a empresa escolhida a “Tele Danmark Communications”, 

disponibiliza no seu site. 

Foi desta forma que, demos “à volta” à situação contornando o 

obstáculo a que fomos alheios. De facto, na nossa modesta opinião, somos do 

ponto de vista de que, se não tivéssemos tido este obstáculo, porventura, não 

tínhamos concebido uma abordagem, não só nova como mais rica e ampla no 

conteúdo sobre que incidiu. Com efeito, nada nos garante que mesmo que 

tivéssemos tido receptividade na nossa solicitação junto da “CAPGEMINI” tal se 

revelasse frutífero e com informação passível de se ajustar ao tratamento por 

nós desejado. Se calhar este aspecto não colheria o melhor atendimento por 

parte desta empresa pelo que veríamos limitado o alcance do nosso trabalho. 

Recorrendo à informação, pública, relativa à “Tele Danmark 

Communications”, não apenas pudemos aceder a informação sem o obstáculo 

de ser não pública como também possibilitou a sua integração no âmbito da 

nova técnica de gestão que se designa de “Balanced Scorecard”. Em todo o 

caso com limitações na sua aplicação às quatros perspectivas uma vez que 

alguns dos factores críticos não se encontravam com informação disponível 
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directa ou indirectamente aplicável e, por conseguinte, também os indicadores 

decorrentes destes mesmos factores críticos. Estas limitações revelaram-se não 

apenas restritivas como, simultaneamente, estimulantes e incentivadoras de um 

trabalho mais original (supomos nós, modéstia à parte). 

O conceito de “outsourcing” enferma de algumas confusões com figuras 

afins mas, sobretudo, com a não inserção num contexto apropriado no qual e 

apenas nele é que é pertinente a sua utilização. De acordo com Paredes (2007, 

p. 13) pode ser definido “como uma ferramenta de gestão que ajuda a 

repensar e redefinir as organizações, com o principal objectivo de criar 

vantagem competitiva”. É um método de gestão que obriga a pensar de que 

modo uma organização (empresa) se encontra organizada e como é que ela 

gere os seus processos produtivos criando vantgens competitivas, pelo lado dos 

custos e pelo lado das receitas. É um método que para Paredes (2007, p. 14) 

possibilita que seja redefinidas actividades, seja criado valor adicional na 

organização e se verifique um aumento a eficiência dos recursos utilizados. 

Assim, serve de apoio à tomada de decisões empresariais, à tomada de 

decisões que têm a ver com os processos produtivos e à obtenção de 

resultados.  

Para se definir de figuras afins como seja a “subcontratação”, é de 

referir que o “outsourcing” é um método de gestão que se insere no âmbito de 

uma estratégia empresarial bem definida libertando de tarefas não essenciais 

(“non-core”) a organização e possibilitando que seja obtidas sinergias por parte 

da empresa, para além de redução de custos e libertação de fundos que 

deixam de estar afectos a certas actividades. Não se confunde, portanto, com 

decisões pontuais, não inseridas numa estratégia globalmente definida para a 

empresa, abrangendo vários períodos. Devido a este desiderato, porventura, 

constitui também um razão explicativa para a sua dificuldade de aplicação e o 

seu relativo desconhecimento reforçando a sua dificuldade de acesso. Por outro 

lado, também não se confunde com as figuras de “externalização”, de “procura 

externa” e de “desintegração vertical”. 
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Paredes (2007, p. 17) ainda define o “outsourcing” como sendo “uma 

ferramenta de gestão que ajuda a repensar e redefinir as organizações, com o 

principal objectivo de criar vantagem competitiva”, nesta mesma sequência e, 

também, acrescenta que deverá incluir a ideia de “contratar um entidade 

externa pela empresa para o desenvolvimento de actividades ou a prestação de 

serviços relacionados com uma função, área ou processo, incluindo a respectiva 

gestão corrente”. Por seu lado, Mol (2007, p. 3), apresenta uma outra visão de 

acordo com a qual, o “outsourcing” “é a contribuição significativa por 

vendedores externos (à empresa) aos recursos físicos e/ou humanos associados 

a componentes, específicos ou gerais da infra-estruturas tecnológica da 

organização utilizadora”. 

Com principais vantagens do “outsourcing” podem-se referir cinco: a 

redução de activos (suportando a empresa menores custos), a libertação de 

capacidades complementares/menores custos de produção (decorrentes das 

deslocação de actividades para o exterior da organização), flexibilidade 

estratégica (via utilização de fontes externas para a produção de bens e 

possibilitar uma melhor reacção a choques adversos e a conjunturas de 

recessão), evitar custos burocráticos (evita-se o suporte de custos suportados 

antes da decisão de “outsourcing”) e geração de rendas relacionais (ao decidir 

pelo “outsourcing” de uma fase ou de uma secção uma organização pode obter 

outras fases ou secções melhor organizadas e mais geradoras de receitas para 

a organização o que não se confina a apenas uma mera redução de custos). 

De entre as desvantagens que se podem referir salientam-se as 

interfaces/economias de gama (via redução dos custos unitários da produção 

conjunta de vários produtos com actividades que possibilitem tal, o recurso 

“outsourcing” inviabiliza este aproveitamento), “hollowing out” (esvazia a sua 

base competitiva ao não ser possível ver o que é produzido por ela e o que é 

produzido externamente a ela) e comportamentos oportunistas (incentivo, 

eventual, a produzir produtos de menor qualidade, e a reter informações sobre 

os custos de produção e ocultá-los de forma a que a organização incorras em 
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custos não visíveis de forma directa), custos de transacção e de coordenação 

(passa a ser mais difícil a coordenação de pessoas, actividades, dentro de uma 

organização), inovação e aprendizagem limitadas (o “learning-by-doing”, deixa 

de ser gerado e um activo intangível interno à empresa com reflexos na 

geração de proveitos internos e na redução de custos unitários). 

Mol (2007, p. 48) propõe a utilização do conceito de “outsourceability”, 

consistindo no conhecimento do grau em que o recurso ao “outsourcing” se 

revela profícuo para a empresa, numa dada actividade e para o seu todo em 

geral. É necessário conhecer que actividades deverão ser eleitas, qual o seu 

número, quando é que deverão ser objecto de “outsourcing”, que investimentos 

se deverão efectuar junto de fornecedores, como deve ser gerido internamente 

o “outsourcing”, designadamente. É uma perspectiva que se enquadra no 

âmbito da visão de longo prazo do “outsourcing” que caracteriza este. Assim, 

Mil (2007, p. 52) refere a importância do conceito de “outsourceability” de uma 

actividade, de acordo com “o grau no qual é benéfico efectuar o “outsourcing” 

de uma actividade”. É não um apenas um conceito absoluto mas, também e, 

sobretudo, um conceito relativo porque tem em conta as características 

particulares, da empresa, da suas relações com as empresas “outsourcers”, das 

características do sector de actividade em questão, do ambiente e da interacção 

de todos os aspectos relevantes, entre si. 

De acordo com as áreas funcionais, os efeitos e as 

atitudes/comportamentos que constituem os seus efeitos, podem ser 

salientadas as relações entre estas três componentes de acordo com o seguinte 

Quadro: 
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ÁREAS 

FUNCIONAIS 

EFEITOS DO OUTSOURCING ATITUDES/COMPORTAMENTOS 

MARKETING Tanto pode estimular como deteriorar o produto produzido como 

o serviço prestado. Os preços podem diminuir bem como as suas 

características e a fiabilidade das entregas 

Negativa ou Positiva 

AQUISIÇÕES Cria crescimento para a secção/departamento de aquisições sob 

a forma de novas relações a ser geridas e novos contratos 

criados. A gestão do outsourcing é a principal tarefa do 

departamento 

Positiva 

OPERAÇÕES Pode minar a qualidade do trabalho mas sob determinadas 

circunstâncias pode também estimulá-las. Introduz a 

necessidade gerir operações entre múltiplas organizações 

Negativa ou Positiva 

FINANCEIRA Geralmente diminui os níveis de custos. Invariavelmente implica 

uma deslocação de fixos para mais custos variáveis mais 

geríveis 

Positiva 

SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 

Pode causar a necessidade de um sistema de informação mais 

complexo na qual é mais integrada a informação de 

fornecedores diferentes. Ao mesmo tempo tal poderá incutir 

interessantes mudanças tecnológicas 

Negativa ou Positiva 

CONTABILIDADE Mina a transparência de contas porque o fornecedor presta 

informação menos pormenorizada. A predicitibilidade dos 

números diminui 

Negativa 

RECURSOS 

HUMANOS 

Potencialmente mina a coesão social da organização. Poderá, 

também, ser mais difícil criar uma cultura partilhada de empresa 

entre empregados outsourced e fornecedores 

Negativa 

LOGÍSTICA Potencialmente complica o canal de oferta porque aumenta o 

número de empresas envolvidas. Mas permite também menores 

níveis de stocks em níveis de entrega de just-in-time 

Negativa ou Positiva 

O primeiro país a ser objecto de tratamento é a China. Trata-se de um 

país com uma população que ascendia, em 2006, a 1314,5 milhões de 

habitantes, com 43,9% desta a viver em centros urbanos, uma taxa de 

desemprego de 4,1% e uma força laboral de 782,44 milhões de habitantes. Por 

género, a população chinesa, é constituída por 51,5% pelo género masculino e 

por 48,5% pelo género feminino. O escalão etário preponderante é o dos 15 

aos 64 anos com 72,3% logo seguido do de até aos 14 anos com 19,8% da 

população. O de mais de 65 anos tem um peso de 7,9%. 

O território está dividido, do ponto de vista administrativo, em 23 

províncias (a maior é Henan), em 5 regiões autónomas (“Inner Mongólia”, 

“Guangdong”, “Tibet”, “Ningxia Hui” e “Xinjiang Uygur”), em 4 municípios 

administrados centralmente (“Beijing”, “Tianjin”, “Shanghai” e “Chongqing” – 
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sendo este o maior dos 4) e em 2 regiões administrativas especiais que são 

“Hong Kong” e “Macau”. 

A taxa de alfabetização, entre adultos, era de 77,8% na década de 

1985-1994 e passou na década de 1995-2005 para 90,9%. O género feminino 

possuía em 1995-2005, 86,5% da população alfabetizada e o masculino 95,1%. 

Entre os jovens, passou de 94,3% de 1985-1994 para 98,9% em 1995-2005. 

A escolarização primária bruta feminina, em 2005, era de 112%, a 

secundária bruta de 74% e a superior de 20%. 

O PIBPM, em 2006, ascendeu a 20940,7 milhões de yuans, sendo o 

sector de Minas, Indústria Transformadora, Electricidade, Gás e Água o 

produtor da maior parte deste PIB logo seguido do sector Financeiro e 

Administração Pública. O peso do PIBPM conhece no sector dos Serviços 39,5% 

e na indústria de 48,7% (reportado a 2006). A Formação Bruta de Capital Fixo, 

em 2006, foi de 9028,2 milhões de yuans e o Consumo Privado de 8015,7 o 

que explica a elevada taxa de crescimento real da economia chinesa de 11,3%. 

A poupança bruta da nação, em 2006, foi de 100004 milhões de yuans dos 

quais 9908,4 são de poupança bruta interna (ambos a preços correntes). O PIB 

per capita foi de 15931 yuans em 2006 na sequência de uma trajectória, 

invariavelmente, crescente desde 2002. A taxa de inflação foi de 3,1% em 2006 

e de 4,4% em 2007 conjugada com um saldo orçamental superavitário, de 1% 

do PIBPM. 

Nas relações comerciais com o exterior a China, exibe um saldo da 

Balança Corrente de 9,4% do PIBPM, por força de um dinamismo superior nas 

exportações de bens e serviços do que nas importações. As exportações de 

bens e serviços, em volume, em 2006, conheceram taxas de crescimento da 

ordem dos 23% contra 16% das importações. Os principais componentes 

exportados em valor, em 2006, foram a Maquinaria, Aparelhos Mecânicos e 

Equipamentos Eléctricos ascendendo a 414 mil milhões de yuans, e os 
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principais componentes importados foram também esta categoria de produtos 

em 328 mil milhões de yuans. Em 2006, os 3 principais destinos de exportações 

da China foram os Estados Unidos, Hong Kong e Japão e as 3 principais origens 

das importações foram o Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos. A taxa de 

câmbio USD/YUAN, em 2006 depreciou-se contra o yuan o que revela uma 

valorização da moeda chinesa contra o USD, em 2006 relativamente a 2005 

(mais em fim de período do que em média anual). Em 15 anos (de 1990 a 

2005), o peso no total das exportações de produtos de alta tecnologia passou 

de 6,1% para 30,6%. 

De acordo como Banco Mundial, são quatro os centros (principais) de 

produção de software na China: “Dalian Software Park”, “Shanghai Pudong 

Software Park”, “Beijing Zhongguancun Science Park” e “Guangzhou Software 

Park”. 

O “Dalian Software Park”, foi criado no ano de 1998. Existiam, em 

Fevereiro de 2008, 392 empresas das quais 164 eram estrangeiras. O objectivo 

deste parque é o de conquistar mercados no Japão, Coreia do Sul, Estados 

Unidos, nomeadamente. 

O “Shanghai Pudong Software Park”, é uma estrutura apoiada, 

exclusivamente por capitais oriundos do Estado. É constituída por 13 holdings, 

36 empresas do tipo “share-holding”, 20 empresas do tipo “fully-funded” e 2 

empresas situadas no exterior da China. Possui relações com mais de 100 

países e regiões. Em Fevereiro de 2008, a televisão por cabo digital era um dos 

projectos que estavam confiados, sendo um dos principais centros associados 

ao sector de “Information Technology”. 

O “Beijing Zhongguancun Science Park”, foi criado em 1988 e possui 

cerca de 6000 empresas e mais de 100000 pessoas ligadas directa e 

indirectamente a este Parque. Abrange os sectores de electrónica, de 

Information Technology”, para além do biológico e farmacêutico. É rotulada da 
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“Silicon Valley” da China com mais de 1000 empresas estrangeiras e, dentro 

destas, 20 no TOP das 200 maiores do sector de “High-Tech”. Possui mais 100 

bibliotecas sendo de destacar 3 para além de possuir serviços de desporto e 

recriação, entre outros, para além de hotéis e 32 hospitais. 

O “Guangzhou Software Park”, existe desde 1991, integrando-se no 

âmbito do “Tianhe Science and Technology Park of Guangzhou Hi-Tech 

Industry Development Zone”. Possui mais de 1000 empresas gerando sectores 

de actividade tão diversificados como electrónica, financeiro, segurança etc.. 

Destas 1000, 300 exercem actividade especificamente no sector de “High-Tech” 

e 250 no de software. Está integrado com 12 colégios e Universidades. 

Paulatinamente, a base das empresas deste sector começou por ser 

estrangeira para ser de raiz nacional, denotando capacidade de absorção e de 

assimilação de tecnologias oriundas do exterior. Este aproveitamento é 

possibilitado por apoios do Estado. A dependência destas tecnologias 

estrangeiras, parcialmente, coloca à economia chinesa algumas condicionantes 

na evolução vindoura, designadamente, nas relações internas e de 

comunicações entre a ciência, tecnologia e sectores de actividade e no sector 

da defesa, em particular. 

O segundo país é a Índia a ser tratado. Em 2006, possuía 1118 milhões 

de habitantes. No ano de 2005, o emprego total absorvido pela economia era 

de 368,87 milhões de pessoas dos quais 207,08 na Agricultura. A taxa de 

desemprego era de 3,1% em 2005, para um força laboral de 380,79 milhões de 

habitantes. A taxa de alfabetização era em 1995-2005 de 61% ente os adultos 

com 15 anos ou mais (contra 48,2% em 1985-1995). Entre os homens era 

superior à das mulheres: 73,4% contra 47,8%. A taxa feminina de 

alfabetização era, na faixa de 15 a 24 anos de 67,7%. A escolarização primária 

bruta, em 2005, da taxa feminina era de 116%, a secundária de 50% e a 

superior de 9%. 
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O PIBPM em 2006 ascendeu a 37434,7 mil milhões de rupias, Era, 

sobretudo, proveniente do sector Comércio, Transportes e Comunicações em 

9686,8 mil milhões de rupias. Seguido da agricultura em 6560,3 mil milhões de 

rupias. A taxa de crescimento real do PIBPM em 2006, foi de 9,4%. Cerca de 

54% do PIBPM era gerado no sector dos serviços e cerca de 28% na indústria, 

em 2006. A Formação Bruta de Capital Fixo, ascendeu 12776,9 mil milhões de 

rupias. A taxa de inflação era de 5,3% em 2006. O saldo orçamental era 

deficitário em 6,4% do PIBPM, no ano de 2006. 

O saldo da Balança Corrente era deficitário em 1,1% em 2006 por força 

de um crescimento mais acentuado das importações do que das exportações. 

Em volume, as importações cresceram a um ritmo superior ao das exportações, 

em 2006: 11,4% contra 8,6%. Os principais produtos exportados eram, no ano 

de 2005, os minerais e os têxteis. Os importados, eram os minerais e os metais, 

de base e artigos para obras. Os 3 principais destinos das exportações eram, 

em 2006, Estados Unidos, EAU E China: As 3 principais origens eram a China, 

Estados Unidos e Suíça. A taxa de câmbio USD/RUPIA foi, em 2006, de 

44,245numa trajectória de valorização face ao USD especialmente no fim de 

período do que em média anual. 

Em 1990, as exportações dos produtos de alta tecnologia, tinham um 

peso de 2,4% na totalidade dos produtos exportados e, em 2005, apenas 

4,9%. 

Na Índia, os parques tecnológicos são ou de tipo público ou de tipo 

privado. Situam-se em zonas económicas especiais. É de salientar o “Software 

Technology Parks of Índia”, dentro destas zonas.  

Os riscos envolvidos do sector de “High-Tech” na Índia prendem-se 

com a inexistência de infra-estruturas adequadas, a ideia de falta de esmero e 

apuramento, e a diminuição das margens de comercialização com a abertura à 

concorrência, do tempo de trabalho da mão-de-obra indiana, designadamente. 
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As empresas recorrem ao “outsourcing” na Índia por motivos de custos 

de produção mormente no que concerne com o factor trabalho mais baixos. 

Para além da alta qualidade destes cientifica e tecnicamente. 

O terceiro e último país a ser tratado foi o Brasil. Possuía em 2006, 189 

milhões de habitantes. E uma taxa de desemprego de 10%. A taxa de 

alfabetização entre os adultos com 15 anos ou mais, em 1995-2005, era de 

88,8% no género feminino e de 88,4% no masculino. A escolarização primária 

bruta, em 2005, era de 135% no género feminino, na secundária de 111%, e 

na superior, de 27%. 

A taxa de crescimento real do PIBPM, foi em 2006 3,7% a de inflação de 

3,1%. O saldo orçamental era deficitário em -3 % do PIBPM, no ano de 2006. O 

saldo da Balança Corrente era, em 2006, de 0,6% do PIBPM. As importações em 

volume crescera, no ano de 2006 a um ritmo superior ao das exportações: 18% 

contra 5,5%. A taxa de câmbio do USR/BRL, conheceu uma trajectória de 

desvalorização do USD contra o BRL especialmente no fim de período. O peso 

das exportações de produtos de alta tecnologia no total das exportações era de 

7,1% em 1990 e subiu para 12,8% em 2005. 

O sector de “High-Tech” no Brasil é caracterizado por pequenas e micro 

empresas, viradas para o mercado interno, com know-how adequado, com 

custos de desenvolvimento de software, similares aos da Índia. De acordo com 

um estudo datado de 2004, a origem do capital é nacional em 73% da amostra, 

a maioria das empresas estão integradas num grupo económico (57%), a 

origem geográfica é a União Europeia, em 50% dos casos, seguido dos Estados 

Unidos da América em 38% dos casos. A qualificação dos recursos humanos 

empregues pelo sector de “High-Tech” no Brasil, revela-se elevada e apropriada 

para o florescimento deste sector. É absorvida principalmente em áreas de I & 

D de software, engenharias de qualidade do software, desenvolvimento e 

implantação, e integração e manutenção sistemas relacionados com o mesmo 

software. 
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Os recursos humanos, isto é a oferta de factor trabalho qualificado 

particularmente no que concerne às áreas de engenharia e domínios afins, 

consta, igualmente, de dois Quadros ilustrativos do número de doutorados e de 

investigadores que Portugal oferece na área de Investigação & 

Desenvolvimento. 

No que concerne às empresas consideradas na parte prática, são de 

registar a “Novabase”, a “Reditus”, a “Pararede” e a “CAPGEMINI”. A primeira 

foi fundada em 1989, tendo registado resultados líquidos de 7 milhões de euros 

em 2007. Actua nos segmentos de “outsourcing” propriamente dito, e em 

“near-shore” (de “Information Technology”) e “Business Process Management” 

(o que inclui o “Enterprise Content Management”). 

A “Reditus” foi criada em 1966, e actua no “Outsourcing de Serviços”, 

tendo tido um resultado líquido de 451 mil milhões de euros, em 2007. Os 

segmentos específicos de actuação são os de infraestruturas informáticas, 

serviços de IT, “Business Process Outsourcing” e de “Contact Center”. 

A “Pararede”, existe desde 1991, abrangendo a sua actividade o “IT 

Outsourcing”, “IT Consulting” e o “Process Outsourcing”, tendo tido um lucro de 

1,613 milhões de euros em 2007. 

A “CAPGEMINI”, por seu lado, é outra empresa portuguesa na área de 

“outsourcing”, com escritórios por todo o Mundo, existindo desde o ano de 

1967. Reportado ao ano de 2005, possuía 330 colaboradores em repartidos por 

todas as unidades de negócios. As 3 áreas disciplinares de actuação são: 

“Consulting Services”, “Technology Services”, “Outsourcing Services”. Em todas 

elas, englobam-se a vertente tecnológica e da Expertise do processo envolvido 

para o cliente em questão. Entre outras metodologias utilizadas pela 

“CAPGEMINI”, encontra-se o “Rightshore”. Fundamentalmente, ela permite 

que, um cliente, tenha acesso em rede a partir de pontos separados 

geograficamente ao seu circuito interno. 
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A empresa objecto do caso prático foi a “Tele Danmark 

Communications”. Em 2007, possuía 7,8 milhões de clientes, num negócio que 

engloba 6 segmentos de actividade: “Business Nordic”, “Fixnet Nordic”, “Mobile 

Nordic”, “You SEE”, “Sunrise” e “Outras Actividades”. Aplicou-se a quantificação 

do “outsourcing” no âmbito da metodologia do “Balanced ScoreCard”. 

A “Tele Danmark Communications”, no ano de 2005, decidiu modificar 

a sua organização recorrendo à “CAPGEMINI”, para fornecer uma solução de 

gestão de serviços de telecomunicações para os clientes e de envio de 

facturação tendo para tal celebrado um contrato de 4 anos. 

No Quadro seguinte exibem-se os principais benefícios identificados 

pelo recurso ao “outsourcing”. 

 
ANTES DO 

“OUTSOURCING” 
(2004) 

DEPOIS DO 
“OUTSOURCING” 

(2005 

VARIAÇÕES RUBRICAS 

PROVEITOS 
(1) 

CUSTOS 
(2) 

PROVEITOS 
(3) 

CUSTOS 
(4) 

RESULTADO 
(5) = (3)-(1)

RESULTADO 
(6) = (4)-(2) 

OUTROS 1412 - 1468 - +56 - 
EQUIPAMENTOS E 
TERMINAIS 

2578 - 3172 - +594 - 

CUSTOS DE 
TRANSMISSÃO E 
CUSTOS DE BENS 
VENDIDOS 

- 4856 - 4735 - -121 

OUTRAS DESPESAS - 3630 - 3396 - -234 
REMUNERAÇÕES, 
SALÁRIOS E PENSÕES 

- 3494 - 3533 - +39 

CUSTOS DE 
INVESTIGAÇÃO & 
DESENVOLVIMENTO 

- 28 - 23 - -5 

TOTAL 3990 12 008 4640 11687 +650 -321 

Do ponto de vista do BSC os resultados decorrentes do recurso ao 

“outsourcing” são os seguintes: 
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PERSPECTIVA DOS CLIENTES 
INDICADORES 2004 2005 

QUOTA DE MERCADO (DOMÉSTICA) 45%42 44% 

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS 
INDICADORES 2004 2005 

PRODUTIVIDADE 217%43 230% 

PERSPECTIVA DA INOVAÇÃO E DA APRENDIZAGEM 
INDICADORES 2004 2005 

N.º DE EFECTIVOS QUALIFICADOS 19497 20225 

PERSPECTIVA FINANCEIRA 
INDICADORES 2004 2005 

VOLUME DE NEGÓCIOS 42339 46588 
TAXA DE CRESCIMENTO DO VOLUME DE NEGÓCIOS 5,4% 10% 
RENTABILIDADE DOS CAPITAIS PRÓPRIOS 25,5%44 17%45 
SHAREHOLDER VALUE 49,346 57,247 

Futuros desenvolvimentos na área do “outsourcing”, prendem-se com a 

tentativa de conhecer uma quantificação expressa nos Balanços (e outros 

documentos, contabilísticos e de outra natureza) das empresas que recorrem a 

serviços e tomam decisões que abarcam este âmbito, sobre as consequências 

da mesmas, santificadamente, tanto do lado dos proveitos como do lado dos 

custos. 

 

 

 

                                                 
42 De acordo com a informação disponível em < 
http://download.tdconline.dk/pub/tdc/english/investor/aarsraporter/generalmeeting2005/050317_HD_tale
_US.pdf>, retirada em 6 de Abril de 2008. 
43 Resultante da divisão dos proveitos totais pelo número total de trabalhadores. Para o ano de 2004 
(42339/19497) e para o ano de 2005 (46588/20225) retirado do Relatório de 2005, páginas, 133 e 146, em 
DKK. 
44 Páginas 146 e 148. 
45 Idem. 
46 Retirado da página 5 do Relatório. 
47 Idem. 
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O facto de a China possuir uma língua “estranha” ao inglês, por 

exemplo, neste sector, em nada tem constituído obstáculo a esta evolução. Tal 

deve-se ao facto de ocorrer com recursos humanos que dominam esta língua 

que, doutro modo, criaria obstáculos a este mesmo desenvolvimento e 

dinâmica observadas. 
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