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resumo 
 
 

A competitividade das empresas depende de factores internos, relacionados 
com os recursos, da gestão que as empresas fazem dos referidos recursos e, 
também com factores externos, relacionados com o modelo e estrutura do 
mercado existente num determinado país. 
O sector da construção civil é muito importante em qualquer país, porque 
fornece um conjunto de bens e serviços que satisfazem necessidades básicas 
das populações, que muitas vezes são pagos pelo erário público e, por tal, 
uma utilização eficiente dos recursos é fundamental para o bom desempenho 
global do sector.  
A competitividade do sector da construção civil é influenciada pelos recursos e 
pelo modelo de mercado, existente num determinado país. As empresas 
construção de edifícios, são empresas muito influenciadas pelas 
características do mercado local, em virtude de terem de cumprir regulamentos 
e de utilizarem técnicas construtivas locais. 
Existem diferenças significativas entre a construção em Portugal e em França. 
Estas diferenças têm por base os diferentes modelos de desenvolvimento do 
mercado, que foram influenciadas pelas políticas e regulamentos públicos 
existentes nos dois países. Fruto destas políticas, o sector da construção em 
França, é mais competitivo, tem menor risco na execução dos negócios, maior 
produtividade e qualidade. 
O sector da construção civil, em Portugal, passa por uma época de crise que 
se vem manifestando já há alguns anos. O sector também enfrenta alguns 
problemas que afectam a produtividade e a qualidade. As estratégias de 
competitividade adoptadas em França podem indiciar, nalguns aspectos, 
possíveis evoluções para o sector da construção de edifícios em Portugal, que 
levem às mudanças necessárias no mercado, para ultrapassar os problemas 
que o mesmo enfrenta e, ajudar a superar a crise existente actualmente. 
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abstract 
 

The competitiveness of the companies depends on internal factors, related with 
the resources, of the administration that the companies do of the referred 
resources and, also with external factors, related with the model and structure 
of the existent market in a certain country. 
The building construction is a very important sector in any country, because it 
supplies a group of goods and services that supply basic needs of the 
populations, that a lot of times are pay for the treasury and, for such, an 
efficient use of the resources is fundamental for the good global acting of the 
sector. 
The competitiveness of the construction sector is influenced by the resources 
and for the market model, existent in a certain country. The building 
construction companies are very influenced by the characteristics of the local 
market, because they have to accomplish regulations and to use techniques 
constructive places.   
Significant differences exist among the construction in Portugal and in France. 
These differences have for base the different models of development of the 
market, which were influenced by the politics and existent public regulations in 
the two countries. Fruit of these politics, the sector of the construction in 
France, is more competitive, has smaller risk to do businesses, larger 
productivity and quality. 
The construction building sector, in Portugal, is in crisis, that she was 
manifesting there are already some years. The sector also faces some 
problems that affect the productivity and the quality. The strategies of 
competitiveness adopted in France can accuse, in some aspects, possible 
evolutions for the building construction sector in Portugal, that they take to the 
necessary changes in the market, the problems that the same faces to pass 
and, to help to overcome  the crisis existent actually. 
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resume 
 

La compétitivité des entreprises dépend des facteurs internes, apparenté avec 
les ressources, de l'administration que les compagnies font des ces ressources 
et, aussi avec les facteurs externes, apparenté avec le modèle et structure du 
marché existant dans un certain pays. 
La construction de bâtiment est un secteur très important dans tout pays, parce 
qu'il fournit un groupe de produits et services qui fournissent des besoins de 
base des populations, que beaucoup de temps sont paies pour la communié et, 
pour tel, un usage effectif des ressources est fondamental pour le bon 
intérimaire global du secteur.   
La compétitivité du secteur  de la construction est influencée par les ressources 
et pour le modèle de marché, existant dans un certain pays. Les entreprises de 
construction de bâtiments, sont des compagnies très influencé par les 
caractéristiques du marché local, à cause d'ils accomplir des règlements et des 
techniques constructives utilisées.     
Les différences considérables existent parmi la construction au Portugal et en 
France. Ces différences ont pour base les modèles différents de 
développement du marché qui a été influencé par la politique et règlements 
publics existants dans les deux pays. Fruit de cette politique, le secteur de la 
construction en France, est plus compétitif, a moins  risque pour le marché, 
plus grande productivité et qualité. 
Le  bâtiment, au Portugal,  est en crise, qui se manifeste il y a déjà quelques 
années. Les stratégies compétitives adoptées en France peuvent accuser, en 
somme aspects, possibles évolutions pour le secteur de la construction de 
bâtiments au Portugal que les amènent aux changements nécessaires dans le 
marché, traverser la crise actuellement existant.  
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1. Introdução 

1.1. Relevância do tema 

O sector da construção em Portugal sofreu fortes alterações nas últimas duas décadas. 

Depois de alguns anos de forte crescimento, motivado pelas obras de engenharia 

associadas aos trabalhos de infra-estruturas apoiados por fundos comunitários, as empresas 

sofreram no início da década de 90 do século XX uma pequena crise, originada por uma 

diminuição ligeira no crescimento do volume de trabalhos. Esta pequena crise foi motivo 

para muitas das empresas iniciarem processos de reforma dos seus modelos de produção, 

que em muitos casos foram interrompidos pela forte procura que se voltou a sentir a partir 

do início da segunda metade da década de 90. A este aumento da procura, que foi motivada 

pelo aumento do volume de obras públicas e de construção de edifícios, surge um período 

de recessão que dura já há cerca de 5 anos, não se prevendo ainda a data em que a mesma 

terminará. Esta recessão que parece não terminar pode originar algumas modificações no 

sector. A evolução recente do sector mostra que esta transformação se está a dar, nas 

empresas portuguesas, nomeadamente através da concentração ao nível das grandes 

empresas e da dispersão ao nível das pequenas empresas. No entanto, esta evolução, para 

muitas empresas, ainda não se completou de uma forma que permita que elas tenham 

produtividade e capacidade de competir nos mercados nacionais e internacionais. Neste 

sentido, fazer uma análise do sector da construção em Portugal e analisar o sector noutro 

país que esteja mais desenvolvido que Portugal, e que tenha passado por um período de 

crise, pode evidenciar possíveis estratégias de evolução para o sector da construção em 

Portugal. 

A construção civil desempenha um importante papel, em termos económicos e, em termos 

sociais, em qualquer país. Nos países mais desenvolvidos o papel da construção é um 

pouco diferente daquele que representa nos países menos desenvolvidos. Estas diferenças 

manifestam-se através dos processos e tecnologias utilizadas, mas também nos modelos  de 

gestão utilizados nas empresas de construção, que variam de país para país e até de uma 

região para a outra. Embora a construção tenha um carácter maioritariamente local, não 

deixa de ser influenciada pelo desenvolvimento que a mesma tem nos outros países, 

nomeadamente naqueles que são mais desenvolvidos, até porque os negócios são cada vez 

mais globais e a construção não foge muito a esta globalização, essencialmente através das 
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tecnologias e dos produtos e materiais que a mesma incorpora, para além das normas 

técnicas e regulamentos concorrenciais que são cada vez mais iguais e de aplicação global. 

A França é um dos países que mais serviço de construção exporta, sendo também daqueles 

que mais tem promovido a inovação do sector. Em termos de regulamentação a França 

situa-se dentro do modelo continental europeu (Moura, 2003), o qual influencia, sendo 

mesmo um dos principais países impulsionadores deste modelo, através dos modelos de 

mercado e de regulamentação em termos de direito público e privado. Esta influência 

manifesta-se também através das normas e regulamentos relacionados com a construção 

civil, pelo predomínio das suas empresas no mercado internacional e pela capacidade que 

tem demonstrado de influenciar as normas relacionadas com alguns aspectos 

regulamentares, que interferem com a actividade da construção, nomeadamente através da 

antecipação das tendências de mercado. Com isto, tem conseguido, em conjunto com as 

suas empresas, ter alguma vantagem competitiva em termos de mercado interno e 

internacional, por ter empresas mais preparadas para competirem nos mesmos.  

O mercado de construção civil tem sofrido algumas alterações que o levaram a que seja 

maioritariamente constituído por pequenas e médias empresas, por contra ponto a grandes 

grupos empresariais. Isto passa-se, de um modo geral, em muitos países europeus, o que 

também tem especial relevância, no caso francês. Nem sempre o mercado foi assim, houve 

alturas em que o mercado era dominado pelas médias empresas, esta transformação que se 

deu nos mercados, que começou na década de 70 do século XX, originou que os mesmos 

se alterassem e que houvesse uma evolução do sector da construção. Essa evolução, em 

França, seguiu por um determinado caminho e noutros países por outro. Embora, de um 

modo geral, essa evolução tenha levado à especialização das empresas, em França essa 

especialização é maior, devido a factores de regulamentação do mercado e de estratégias 

das empresas. Esta especialização é apontada como necessária nas empresas portuguesas, 

mas por diversos factores não se tem desenvolvido tanto como seria desejável. Por isso e 

porque alguns dos métodos de construção ainda se aproximam dos utilizados por países 

menos desenvolvidos, a competitividade da construção civil portuguesa, nomeadamente 

das pequenas e médias empresas (PME’s) é geralmente menor que a de outros países da 

União Europeia, mormente a dos nossos vizinhos espanhóis, que não têm problema em 

fazer obras em Portugal através de PME’s ou de grandes empresas, não obstante, existirem 

em Portugal factores de produção com custos menores que em Espanha. 
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A falta de competitividade das empresas de construção portuguesa é maior no sector que 

está relacionado com a construção de edifícios. Analisar os factores que estão por detrás 

desta falta de competitividade é o motivo que justifica este trabalho e que pretende dar 

resposta aos objectivos apresentados na secção seguinte. 

1.2. Objectivos 

O objectivo principal deste trabalho é o de identificar alguns factores de constrangimento 

na competitividade das empresas de construção civil portuguesas que actuam na 

construção de edifícios. Este objectivo materializa-se na resposta à seguinte pergunta: 

• A crise que o sector da construção de edifícios vive actualmente em Portugal é de 

carácter provisório, ou trata-se de um acontecimento que vai prolongar-se por mais 

alguns anos e trazer grandes alterações no sector? 

 Para conseguir obter resposta a esta pergunta, optou-se por estudar o sector da construção 

num país que tenha o sector mais desenvolvido e que também já tivesse passado por este 

tipo de crise. A escolha desse país, recaiu sobre a França, que é um dos países mais 

avançados em termos de construção e que já passou por um forte período de crise no 

sector.  

Para que o objectivo principal fosse conseguido definiram-se objectivos secundários que 

são: 

• Conhecer e compreender os principais aspectos que caracterizam a construção civil 

em Portugal e em França;  

• Analisar a actuação das empresas nos respectivos mercados de actuação;  

• Verificar como se relacionam as empresas entre si e com os demais intervenientes 

no mercado da construção; 

• Identificar quais foram os principais factores que levaram à adopção das estratégias 

actuais das empresas;  

• Verificar a existência de diferenças evidentes entre os dois países;  

• Identificar a estratégia tecnológica, de gestão e de produção das empresas, assim 

como as perspectivas de evolução futura. 

Para a execução destes objectivos foi definida uma metodologia que serviu de trajectória 

para o estudo de pesquisa efectuado e que é apresentada numa secção própria. 
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1.3. Limitações  

O sector da construção civil aglomera um elevado número de empresas e organizações que 

actuam em diferentes segmentos, estando sujeitos cada um deles a condicionalismos 

diferenciados, que influenciam a sua competitividade. Neste sentido uma pesquisa deste 

tipo dificilmente pode abranger todas as condicionantes que interferem com a 

competitividade das empresas do sector da construção. Por esta razão delimitou-se o 

âmbito da pesquisa: 

• Ao subsector da construção de edifícios, que engloba os segmentos dos edifícios 

residenciais e não residenciais; 

• Ao estudo do tema relacionado com a competitividade em termos gerais e em 

termos relativos ao sector, sem fazer abordagens aprofundadas sobre as teorias 

relativas à competitividade e aos factores que influenciam a mesma; 

• A uma abordagem simplificada dos modelos de gestão e da cadeia de produção das 

empresas estudadas com o objectivo de somente verificar os pressupostos relativos 

aos objectivos pretendidos; 

• A um estudo de caso tendo por base o estudo de um número muito reduzido de 

empresas em Portugal e em França. 

O estudo de caso baseado no reduzido número de empresas pressupõe que as mesmas são 

representativas do respectivo sector onde se inserem. Esta representatividade não é 

analisada neste trabalho, no entanto houve o cuidado de procurar que as empresas objecto 

de estudo de caso fossem empresas consideradas como bons exemplos para estudo, pela 

competitividade que as mesmas demonstram no mercado e pela respectiva evolução 

histórica. 

1.4. Metodologia aplicada 

Para Quivy & Campenhoudt (2005), a investigação em ciências sociais, deverá ser 

efectuada tendo por base um método de trabalho que sirva de orientação para os estudos 

que se pretendem efectuar. Este método vai permitir que os esforços sejam efectuados 

tendo em vista dar um sentido homogéneo ao conjunto do estudo, procurando utilizar os 

procedimentos adequados aos tipos de objectivos que se pretendem atingir. 

Quivy & Campenhoudt (2005), dizem que a construção de uma investigação deve ser 

baseada em três principais etapas, a ruptura, a construção e a verificação. Na etapa da 
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ruptura, desenvolve-se a bagagem teórica sobre o assunto, eliminando as falsas evidências, 

ou seja constrói-se com base num referencial teórico e abordagem de campo, as teorias que 

procuram definir a problemática referente ao tema a estudar. Na construção, faz-se a 

arquitectura das proposições com base na problemática que se elaborou fruto do 

aprofundamento do conhecimento feito na etapa anterior, e que está na base do fenómeno a 

estudar. Finalmente através da verificação, procura-se evidência que confirme as 

proposições da etapa anterior, analisando empiricamente informações que possam 

fundamentar as conclusões. 

A metodologia utilizada neste estudo, é a apresentada por Quivy & Campenhoudt (2005), e 

teve as seguintes etapas: 

• Formulação de uma pergunta que serviu de ponto de partida para este estudo 

através da análise dos constrangimentos e dos desafios que estão na base deste 

trabalho e que estão relacionados com as empresas de construção civil em Portugal; 

• Revisão bibliográfica acompanhada de algumas entrevistas exploratórias. Com a 

revisão bibliográfica pretendeu-se alargar e aprofundar os conhecimentos relativos 

ao tema, salientados os aspectos mais relevantes relacionados com o tema. 

Entrevistas exploratórias efectuadas junto de actores, com papéis diferenciados no 

sector, tendo por objectivo ter um primeiro contacto com a realidade existente em 

França; 

• Formulação de algumas hipóteses, com base nas etapas anteriores, com a posterior 

procura de verificação empírica destas hipóteses através da elaboração de 

questionários, utilizando o método hipotético-dedutivo; 

• Observação e análise das informações obtidas, através dos questionários dos quais 

se procurou aperfeiçoar as hipóteses formuladas e procurar evidência para as 

mesmas; 

• Conclusões, através das quais se apresentam os resultados do estudo efectuado. 

Estas etapas foram elaboradas tendo por base o caso de estudo, que segundo Yin (1984), é 

indicado quando se pretende testar uma hipótese que se formulou com base num 

referencial teórico, e também quando se pretende fazer um estudo exploratório sobre factos 

pouco investigados. Neste sentido Yin (1984), diz que uma investigação deve ser baseada 

num caso de estudo se o objectivo desta é o de compreender realidades sociais que sejam 

complexas. Também refere que para o caso de estudo ser válido, deve fazer-se um esforço 
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exaustivo no estudo do contexto e das suas relações com outros aspectos que lhe estão 

relacionados. Este esforço deve ter por base uma metodologia que origine um planeamento 

que não esteja sujeito a limitações em termos de recursos e de tempo e, que neste esforço 

de pesquisa, deve procurar-se explicações que permitam ir de encontro às expectativas 

criadas, mas também deve procurar analisar estas explicações com base em teorias que 

sejam contrárias às expectativas criadas, procurando-se com isto, criar sustentabilidade às 

conclusões apresentadas. 

A utilização de caso de estudos para Yin (1984), não permite fazer generalizações, para 

isto acontecer há que fazer novas análises de novos casos que permitam ter as mesmas 

conclusões. No entanto, para este autor é possível que as hipóteses formuladas e testadas 

através do caso de estud, e que sejam novamente testadas através do estudo de outros 

casos, formulados do mesmo modo, mas em diferentes condições, possam ser 

generalizadas para contextos idênticos. 

O método do caso de estudo, é geralmente utilizado quando se pretende ter uma 

compreensão fundamentada de um fenómeno nas ciências sociais com base numa 

abordagem qualitativa, através da recolha e observação de dados em contexto real, para 

poder formar uma evidência, com base numa compreensão prévia do fenómeno a estudar 

efectuada através de uma abordagem da literatura existente sobre o tema e sobre os temas 

correlatos. Para Yin (2001), o método de caso de estudo, é adequado quando o objectivo do 

estudo visa dar resposta à questão do tipo “como” e “porquê”, e para as quais, o 

pesquisador tenha fracas possibilidades de controlar a natureza da situação, nem de 

manipular o comportamento dos intervenientes que se pretende estudar. Este estudo 

pretende abordar como as empresas francesas de construção evoluíram nas diferentes 

etapas da sua existência, os factores que levaram a que isto acontecesse, ou seja porque isto 

aconteceu e procurar abordar pistas de como as empresas portuguesas de construção 

podem evoluir. 

Para Yin (2001), o caso de estudo é indicado para as fases exploratórias de uma pesquisa. 

Estas fases exploratórias baseiam-se no estudo dos temas relacionados com o assunto, na 

formulação de uma hipótese sobre o mesmo, na procura de confirmação dessa hipótese 

através de entrevistas e na execução de um relatório final onde se interpretam os dados 

obtidos. Neste sentido, esta pesquisa é de carácter exploratório porque parte de uma análise 
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documental e da execução de entrevistas com a finalidade de obter informações para uma 

melhor compreensão do problema. 

Neste sentido, esta pesquisa é de carácter exploratório, qualitativa e baseada no caso de 

estudo, utilizando a metodologia proposta para este tipo de estudo. 

1.5. Estrutura  

Este trabalho está organizado em cinco capítulos tratando cada um dos seguintes assuntos: 

• No capítulo primeiro apresenta-se uma visão global dos aspectos e a direcção da 

pesquisa, assim como das limitações e da metodologia que estiveram na base deste 

estudo;  

• No capítulo segundo, faz-se uma revisão bibliográfica sobre o tema da 

competitividade, procurando conhecimentos que permitam aperfeiçoar e salientar 

os aspectos mais importantes sobre o tema; 

• No capítulo terceiro, procura-se através de uma revisão bibliográfica abordagens 

que expliquem a competitividade no sector da construção civil e dos factores que à 

mesma estão associados; 

• No capítulo quarto, é feita uma revisão bibliográfica sobre o sector da construção 

civil em França e em Portugal, dando maior relevância ao caso de França uma vez 

que é com base neste estudo que serão apresentadas as hipóteses que 

posteriormente vão servir para dar resposta às que foram formuladas inicialmente;  

• No capítulo quinto, apresentam-se as hipóteses formuladas e o sentido a dar à 

verificação empírica das mesmas; 

• No capítulo sexto analisam-se os dados obtidos através da verificação empírica e 

apresentam-se as conclusões e recomendações para trabalhos futuros 

• No último capítulo, faz-se referência à bibliografia referenciada neste trabalho. 
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2. Competitividade e ambiente competitivo 

O objectivo deste capítulo, é o de fazer uma revisão bibliográfica sobre o tema da 

competitividade e teorias associadas ao tema. No seu desenvolvimento, inicialmente 

apresentam-se alguns conceitos e teorias associadas à competitividade das empresas, as 

principais abordagens de análise da competitividade, assim como as principais fontes de 

vantagem competitiva, para posteriormente fazer-se referência aos factores de 

competitividade em termos da envolvente interna e externa. São também referidos os 

principais modos de competição utilizados pelas empresas, terminando com uma breve 

abordagem à importância das pequenas e médias empresas, na competitividade de um país, 

assim como ao papel dos governos e às medidas de desempenho associadas à 

competitividade. 

2.1. Termos e definições 

2.1.1. Competição e competitividade 

O termo competitividade tem um conceito relativo e como tal pode assumir diversos 

significados e ter variadas definições. De um modo geral, pode dizer-se que está associado 

à competição por uma posição, que sendo teoricamente acessível a todos, só um dos 

competidores a pode obter. Em termos económicos, está associado à competição entre as 

organizações que actuam num determinado mercado por uma posição no mesmo. Em 

termos genéricos ser competitivo é ter uma posição num determinado mercado, e manter 

ou ganhar quota de mercado, sendo mais competitiva a organização que consegue ganhar 

quota de mercado, em relação àquela que só consegue manter a mesma posição. Para que 

exista um ganho de quota de mercado, uma organização tem de ter vantagens competitivas, 

que as distingam das outras empresas e das quais a empresa tira partido para obter parcelas 

de mercado que eram dos seus concorrentes, ou que ainda não estavam explorados, Kay 

(2001). 

Para Schumpeter (1996), a competição é a base do capitalismo. Esta dá-se pela introdução 

de novos produtos no mercado, de novas tecnologias, novas fontes de abastecimento, 

novos tipos organizacionais com o intuito de obter vantagem competitiva em termos de 

custo ou de qualidade e, assim obter ganhos momentâneos superiores aos dos seus 

concorrentes. Estes ganhos superiores são momentâneos porque os concorrentes vão 
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procurar copiar, e eventualmente conseguir ultrapassar, os factores que deram uma 

vantagem competitiva inicial a uma determinada organização, repetindo-se este ciclo 

continuadamente. Neste sentido, Schumpeter (p.82, 1996) diz que o capitalismo é “ por 

natureza um método económico de mudança”, baseado na destruição criativa, através do 

qual os empresários procuram obter rendimentos superiores aos dos seus concorrentes. As 

organizações ao procurarem mudar, inovar, criam desequilíbrios temporários nos 

mercados, através das vantagens competitivas que adquirem. Estes desequilíbrios são 

temporários porque a reacção das outras organizações é a de procurar imitar ou superar 

estas vantagens competitivas, criando um equilíbrio, que também é temporário, uma vez 

que destes esforços pode surgir nova vantagem competitiva e novo desequilíbrio 

temporário nos mercados.  

Segundo Schumpeter (1996), é a destruição criativa que está na origem do crescimento dos 

mercados e dos ciclos económicos com períodos em que existem um crescimento maior e 

outros com um crescimento menor, ou até decrescimento. Estes ciclos económicos 

baseiam-se nas alterações promovidas pela introdução de uma nova tecnologia que vai 

influenciar o comportamento dos cidadãos e dos mercados. Assim aconteceu com a 

introdução da máquina a vapor, depois com o automóvel, mais tarde com o transístor e 

recentemente com os novos meios de informação. 

Para Medeiros (2003), o significado de competitividade em termos micro económicos está 

relacionado com a capacidade da empresa em competir num determinado mercado e de 

aumentar a sua participação no mesmo, bem como os seus lucros. A competitividade vista 

em termos macroeconómicos, e segundo os economistas americanos, é a capacidade que 

uma nação tem, de produzir bens que obtenham aceitação num mercado internacional, no 

qual não existam restrições à concorrência, e que isso permita aumentar o rendimento dos 

cidadãos dessa nação. Neste sentido, a competitividade está relacionada com a base 

tecnológica existente numa nação, com os modelos organizacionais e com a formação e 

qualificação dos seus recursos humanos. 

Em termos económicos, a competitividade é geralmente associada a factores internos de 

um país, sendo vista como a capacidade deste mesmo país em aumentar ou fazer crescer o 

seu mercado doméstico, com base nas empresas que nele actuam, sendo chamada de 

competitividade interna. Segundo esta separação, a competitividade externa é a capacidade 
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de um dado país em exportar produtos e serviços que são elaborados pelas suas empresas, 

Echaudemaison (1998). 

Em termos económicos para se afirmar que um determinado país, ou uma determinada 

organização, são competitivos, é necessário efectuar uma comparação com outros países 

ou outras organizações. O nível da utilização eficiente dos recursos de uma nação, ou de 

uma organização, com a finalidade de fornecer produtos adequados que tenham aceitação 

pelos consumidores, domésticos ou internacionais vai determinar o nível da 

competitividade da mesma, porque vai permitir que tenha mais sucesso que a outra.                                     

Para Wüthrich (1995) as forças competitivas que fazem parte da estratégia de uma 

organização, e que são aglutinadas por uma gestão eficiente são: maximizar o benefício ao 

consumidor; aumentar a sustentabilidade, a eficiência ambiental através da optimização do 

ciclo de vida do produto e; a eficiência produtiva. 

 

Maximizar o 
benefício do 
consumidor 

 

Eficiência 
produtiva 

Maximizar a 
sustentabilid

ade 

Eficiência de 
gestão 

Figura 1 - As forças competitivas (adaptado de Wüthrich 1995, p.851) 

A eficiência na utilização e no consumo dos recursos produtivos, é o ponto fundamental 

que influencia a competitividade de uma organização.  

Para Hamel & Prahalad (1994), a competitividade está relacionada com os factores 

internos e externos que definem as envolventes de uma organização, assim como da 

competência de uma organização conseguir produzir determinado produto que tenha 

aceitação pelo mercado onde se insere. Referem que, no curto prazo, a competitividade de 

uma empresa deriva da relação existente entre o preço de um produto e a performance do 

mesmo. Mas, a longo prazo, a competitividade deriva da habilidade em construir, a um 
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custo mais baixo e mais rápido que os concorrentes, as competências essenciais para 

antecipar produtos que o mercado esteja disposto a aceitar. 

Teece et al. (1997), diz que a competitividade está directamente ligada à capacidade que 

uma organização tem de fazer uma gestão estratégica eficiente dos seus recursos, de tal 

modo que assegure a capacidade de inovar, de valorizar as suas qualificações e de 

estabelecer cenários para o contexto onde a empresa actua. 

A competitividade é vista como a capacidade que uma organização tem de formular e 

implementar estratégias que lhe permitam conservar de uma forma duradoura uma posição 

de mercado, ou de aumentar essa mesma quota de mercado.  

A competitividade de uma organização é fruto directo da estratégia utilizada pela mesma 

no posicionamento que adopta perante o mercado, bem como da gestão que efectua aos 

recursos que tem ao seu dispor. Esta estratégia, vai permitir que uma organização possa 

obter uma posição que a diferencie dos seus concorrentes e com isso, poder ganhar 

vantagem competitiva em relação aos mesmos. Para isso, deve ser capaz de oferecer 

produtos ou serviços com melhor qualidade ou mais baixo custo que os seus concorrentes. 

2.1.2. Vantagem competitiva 

O termo “vantagem competitiva” foi inicialmente apresentado por Porter. Antes o termo 

utilizado, era aquele que era dado pelos autores clássicos da economia da era industrial e 

usava-se o termo vantagem comparada, Medeiros (2003). Hoje, o termo é muito 

empregado e vários autores pronunciaram-se sobre o significado do mesmo, para além de 

Porter. 

Segundo Su Hu & Ma, apud Castillo, 2004, uma vantagem competitiva é uma força que 

uma empresa criou num determinado momento e ambiente competitivo, e baseia-se numa 

diferença positiva dos atributos ou dos factores produtivos em relação aos concorrentes, o 

que permite a essa empresa criar maior valor para os clientes e obter um desempenho 

superior. 

Barney (1991), refere que pode considerar-se que uma empresa tem uma vantagem 

competitiva se ao aplicar uma determinada estratégia, esta crie valor, e que não exista a 

possibilidade de ser implementada na mesma oportunidade por outras empresas, e também 

que estas não estejam em condições de beneficiar da estratégia promovida pela empresa. 
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Para Kay (2001), uma vantagem competitiva caracteriza-se por permitir que as empresas 

que as possuem possam produzir e vender no mercado um produto a um custo mais baixo 

que o dos concorrentes, ou que o mercado realce as características do produto e esteja 

disposto a comprá-lo por um preço superior ao dos seus concorrentes. Estas vantagens 

competitivas, têm por base uma competência distintiva, que a distingue de outras empresas 

que actuam no mesmo ramo e, geralmente é caracterizada, nos relacionamentos que a 

mesma efectua com os seus clientes, fornecedores ou empregados, que é identificada pela 

empresa, apropriada a ela e que a explora convenientemente para daí tirar vantagem em 

relação aos seus concorrentes.  

Rumelt (1999), diz que o fundamento das vantagens competitivas encontra-se em três 

hipóteses: melhor habilidade; melhores recursos e melhor posição. As habilidades são do 

tipo organizativo e dizem respeito à gestão do conhecimento. Os melhores recursos ao uso 

dos melhores ou mais adequados materiais, meios de produção, meios de distribuição, e 

outros com a finalidade da obtenção de inovações nos modos organizativos ou nos 

produtos, para chegar primeiro ao mercado que os seus concorrentes. A posição da 

empresa, é constituída pelos produtos que oferece, os segmentos a quem se destinam e o 

grau a que se mantêm afastada da concorrência directa. Este ocorre, quando a empresa é a 

primeira a introduzir um produto ou serviço no mercado, ou a aperfeiçoar o mesmo 

produto ou serviço acrescentando-lhe novas funcionalidades antes dos seus concorrentes. 

Para que exista sustentabilidade numa vantagem competitiva, segundo Barney (1991), ela 

deve continuar a existir depois das tentativas dos concorrentes a imitarem e de estes não 

conseguirem apropriar-se de uma forma eficiente dos factores que a originaram.  

Porter (1985), refere que uma vantagem competitiva sustentável é aquela que permite obter 

desempenhos acima da média no médio e longo prazo. Para que estes desempenhos 

existam, é necessário que uma empresa adopte uma posição que lhe permita distinguir-se 

dos seus concorrentes, ou seja tenha uma determinada posição estratégica diferente dos 

seus rivais. Para isso, deverá executar actividades diferentes daquelas que fazem os seus 

rivais, ou realizar as mesmas actividades de um modo diferente. Porter (1996), diz que a 

eficiência operacional conseguida através do uso de ferramentas de gestão, que promovem 

o aumento da qualidade, da produtividade e da velocidade, não contribuem sozinhas para o 

aumento da posição competitiva de uma organização, se as mesmas não estiverem aliadas à 

estratégia. 
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Porter (1980), refere que existem três hipóteses de escolha de estratégias competitivas em 

que uma organização deve basear-se para obter vantagem competitiva sustentável. Essas 

estratégias competitivas são:  

• A estratégia de liderança em custos, que tem por base a obtenção de custos de 

produção e/ou de comercialização inferiores aos dos seus concorrentes. A obtenção 

de custos inferiores de produção e/ou de comercialização só se consegue através da 

excelência operacional, tirando proveito das economias de escala, de experiência e 

com a utilização das melhores tecnologias de produção; 

• A estratégia de diferenciação, com a qual se procura desenvolver produtos distintos 

dos existentes no mercado e que sejam reconhecidos e aceites pelos clientes como 

tal. Para isso é necessário haver inovação, flexibilidade na produção, boa 

assistência pós-venda e capacidade de marketing; 

• A estratégia de foco, com a qual se procura escolher um determinado segmento de 

mercado, procurando captar todas os requisitos desse segmento e satisfazê-los, 

obtendo assim uma vantagem competitiva genérica que se adapta ao segmento 

escolhido. Esta estratégia competitiva pode servir-se das duas anteriores, ou seja, 

pode ser uma estratégia de foco no custo, ou uma estratégia de foco na 

diferenciação para um determinado segmento de mercado.  

Da teoria Schumpeteriana concluiu-se que, as empresas de cada vez conseguem manter 

menos vantagens competitivas e que, geralmente esta vantagem competitiva, diz respeito 

não a uma simples vantagem, mas sim a um conjunto de vantagens. 

Wiggins & Ruefli (2005), referem a definição de hipercompetição apresentada por 

D’Aveni, que caracteriza algumas indústrias actuais que estão sujeitas a rápidas tomadas 

de posições com o intuito de ultrapassar as vantagens competitivas dos adversários, o que 

leva a que o ambiente existente nestas indústrias seja muito imprevisível.  

Para Kay (2001), as vantagens competitivas desaparecem por uma de duas razões, pelo 

declínio e por se tornarem menos distintivas, porque os concorrentes se conseguiram 

aproximar. A estratégia a utilizar é a exploração das oportunidades existentes no mercado e 

deve ser adaptativa, evitando assim o declínio das vantagens competitivas, e a identificação 

dos mercados e dos concorrentes que tenham estratégias iguais ou diferenciadas e analisar 

o que está por detrás delas. 
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A existência de desempenhos superiores por períodos de tempo largos só acontece em 

indústrias em que existem barreiras de entrada, Bain (1959), ou através de ciclos de 

inovação e imitação que criam desequilíbrios no mercado levando a que as empresas que 

inovam tenham desempenhos superiores e, a que as outras possam até desaparecer do 

mercado, Schumpeter (1996). 

2.2. Teorias da competitividade 

A competitividade era vista inicialmente pelos economistas como uma questão relacionada 

com os preços e com os custos de produção, entre os quais tinham especial importância os 

salários e a política cambial. Os custos de produção podiam ser alterados com o aumento 

da produtividade, e o consequente abaixamento dos preços, através da especialização dos 

factores de produção, Smith apud Medeiros (2003). Esta teoria explicou o 

desenvolvimento de alguns países na Era Industrial, mas passou a estar limitada na 

abordagem que faz nos tempos actuais, porque não permite explicar a razão porque alguns 

países que têm factores de produção com um custo superior, conseguem ter sucesso no 

mercado. 

Segundo Barney (1986), existem três modelos que procuram explicar o processo 

competitivo:  

• A abordagem baseada na organização industrial que foi inicialmente apresentada 

por Mason em 1939 e desenvolvida por Bain em 1956, e que tem como principal 

seguidor Porter (1980), procura explicar o desempenho de uma empresa com base 

na estrutura da indústria onde a mesma se insere e onde os factores determinantes 

para o desempenho de uma indústria são: a existência de barreiras de entrada; o 

número e a dimensão das empresas existentes; a existência de diferenciação entre 

os produtos e; a elasticidade da procura; 

• A abordagem de Chamberlin, apresentada por Chamberlin em 1933, refere que 

existem diferenças entre as organizações porque estas têm diferentes tipos de 

recursos que permitem adoptar estratégias que criam posições únicas que vão 

beneficiar a organização e modificar a indústria. Estes recursos podem ser: 

conhecimento; reputação; marca e habilidade de gestão. Como o tipo de recursos 

que actuam numa dada indústria tendem a ser semelhantes, Chamberlin chamou a 

isso a competição monopolista. Esta abordagem foi posteriormente adoptada e 

20 



desenvolvida por autores como o próprio Barney, por Teece, Wernefelt, Rumelt, 

Collis, Conner & Prahalad e é conhecida, como a abordagem baseada nos recursos; 

• A abordagem de Schumpeter, apresentada por este autor em 1950, refere que o 

processo capitalista se baseia na mudança que as organizações efectuam através: da 

inovação em novos produtos, que procuram suprir novas necessidades dos 

consumidores; de novos mercados; de novos modelos de produção e, de novas 

formas de organização com o objectivo de obter rendimentos superiores aos dos 

seus concorrentes. Nesta base, prever estratégias competitivas é difícil e só pode ser 

parcialmente prevista pelas organizações, porque existe uma destruição criativa em 

constante mudança. As estratégias competitivas com sucesso que podem ser 

adoptadas são dois tipos, ter uma estratégia de inovação e uma estratégia de 

imitação da inovação. As empresas que não seguirem nenhuma destas estratégias 

têm tendência a desaparecer do mercado. 

Nas secções seguintes apresentar-se-á uma abordagem mais alargada de cada uma destas 

teorias. 

2.2.1. As teorias com base na estrutura da indústria 

Os modelos que se baseiam no paradigma da organização industrial, desenvolvido por 

Bain, sugerem que as condições estruturais da indústria, onde uma empresa está inserida, 

determinam a conduta da empresa, ou seja esta conduta é vista como um resultado da 

indústria onde ela se insere Christmann et al. (1999). 

Para procurar ter um desempenho superior, a empresa deve procurar identificar as 

características da indústria, tal como a rivalidade existente entre as empresas que actuam 

no sector e que afectam o desempenho das empresas. Esta rivalidade é que vai determinar 

os diferentes graus de desempenho nas indústrias Christmann et al. (1999). 

Com base no modelo da organização industrial autores como Porter (1980 e 1985), e 

Scherer & Ross (1990), Scherer (1996), entre outros, apresentaram modelos que procuram 

analisar os factores de competitividade de uma determinada indústria. 

2.2.1.1. O modelo de Porter 

Para Porter (1980), os factores que determinam a escolha da estratégia de competição, com 

o objectivo de ter rentabilidade superior à média, dentro de uma indústria são: a 

rentabilidade da indústria e os factores que permitem que esta rentabilidade exista e, as 

21 



forças competitivas que existem na indústria e que a moldam. Neste sentido, indica que 

existem cinco forças competitivas que influenciam a rentabilidade de uma indústria: o 

poder negocial dos fornecedores, o poder negocial dos clientes, a existência de potenciais 

novos concorrentes a entrar na indústria, a existência de produtos substitutos e, a rivalidade 

existente entre os concorrentes inseridos na indústria. Com base nestas cinco forças, 

desenvolveu um modelo para análise das indústrias e que tem por objectivo determinar 

quais são aquelas que podem permitir ter ganhos de rentabilidade superiores.  
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Figura 2 - Forças que dirigem a competição na indústria (adaptado de Porter, 1980 p. 4) 

Segundo este modelo, os fornecedores podem influenciar a indústria desde que tenham 

poder negocial para fazer elevar os preços, diminuir a qualidade dos seus fornecimentos e 

com isso afectam a rentabilidade do sector. Os factores relacionados com os fornecedores 

que podem contribuir para modificar as relações existentes são: a redução do número de 

fornecedores; a presença de produtos substitutos; o grau de importância dos produtos 

fornecidos; os custos de mudança a que possam estar sujeitos e; a ameaça de integração 

para a frente, por parte dos fornecedores. 
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Os factores relacionados com os compradores dizem respeito à: pressão para redução dos 

preços dos produtos; pressão para aumento da qualidade do produtos e, instigação dos 

produtores uns contra os outros. O poder dos compradores depende do grau de 

concentração dos mesmos, do volume das compras unitárias de cada um, da facilidade em 

trocar de fornecedor, do conhecimento das condições do mercado e da influência do 

produto. 

Os concorrentes existentes modificam a estrutura da indústria, porque procuram obter uma 

posição mais vantajosa através de vantagens concorrenciais. Se o mercado fornecer a 

possibilidade de haver oportunidades, a rivalidade existente será maior. Factores 

relacionados são: o porte dos concorrentes; a existência de barreiras de saída; os custos de 

diferenciação, de mudança e outros custos fixos ou variáveis. 

Os potenciais concorrentes modificam a estrutura existente porque podem fazer baixar os 

preços dos produtos e podem aumentar os custos de permanência no mercado aos 

concorrentes existentes. Os potenciais concorrentes, podem ver limitada a sua hipótese de 

entrar na indústria, se na mesma existirem altas barreiras de entrada que exijam dos 

potenciais concorrentes altos investimentos, ou pela reacção dos concorrentes existentes 

que podem retaliar para impedir a entrada dos novos concorrentes. 

Os produtos substitutos influenciam a indústria, porque oferecem uma alternativa que pode 

ser mais vantajosa em termos económicos ou em termos de desempenho funcional e, com 

isso, alterar a rentabilidade da indústria. 

Para lidar com as cinco forças que influenciam o mercado Porter (1980), apresenta três 

estratégias competitivas genéricas para superar a concorrência: liderança global em custos; 

diferenciação e focalização. A liderança em custos passa pela empresa minimizar os seus 

custos de produção através de economias de escala, do controlo dos custos e da redução 

dos custos, em áreas não essenciais. A estratégia de diferenciação passa pela criação de um 

produto que tenha características que o diferenciem dos outros existentes no mercado, 

como fontes de diferenciação temos: a marca, a tecnologia e os serviços de venda e pós-

venda. Com a estratégia de focalização, a empresa opta por actuar num determinado 

segmento de mercado com produtos específicos para os clientes deste segmento de 

mercado e com base numa das estratégias anteriores. 

O modelo de Porter (1980), tem os seguintes passos:  
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• Analisar o ambiente competitivo que existe no sector, determinando as forças que o 

afectam; 

• Analisar o ambiente competitivo que existe no sector, determinando as forças que o 

afectam; 

• Examinar a organização, identificando os pontos fortes e pontos fracos que existem 

e as causas que estão por detrás deles; 

• Examinar a organização, identificando os pontos fortes e pontos fracos que existem 

e as causas que estão por detrás deles; 

• Formular estratégias que permitam melhorar a posição da organização no mercado, 

através da: construção de defesas contra as forças competitivas existentes; 

influência baseada numa postura ofensiva com base na inovação e na diferenciação 

dos produtos e; antecipação das mudanças que sejam previsíveis acontecer, de 

modo a obter vantagens competitivas. 

• Formular estratégias que permitam melhorar a posição da organização no mercado, 

através da: construção de defesas contra as forças competitivas existentes; 

influência baseada numa postura ofensiva com base na inovação e na diferenciação 

dos produtos e; antecipação das mudanças que sejam previsíveis acontecer, de 

modo a obter vantagens competitivas. 

Posteriormente, Porter (1985) propôs que se examinasse a parte interna da empresa e que 

se relacionasse esta com a envolvente, através da análise da cadeia de valor. Esta análise 

tem por objectivo, verificar se as actividades executadas por uma empresa contribuem para 

criar valor para o cliente (consumidor), e baseia-se em duas estratégias que têm por 

objectivo, criar valor para o cliente e para a organização, a redução de custos e preços e a 

elevação do desempenho do produto com base na diferenciação. 

Posteriormente, Porter (1985) propôs que se examinasse a parte interna da empresa e que 

se relacionasse esta com a envolvente, através da análise da cadeia de valor. Esta análise 

tem por objectivo, verificar se as actividades executadas por uma empresa contribuem para 

criar valor para o cliente (consumidor), e baseia-se em duas estratégias que têm por 

objectivo, criar valor para o cliente e para a organização, a redução de custos e preços e a 

elevação do desempenho do produto com base na diferenciação. 
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Figura 3 - A Cadeia de Valor de Porter (1985, p.35) Figura 3 - A Cadeia de Valor de Porter (1985, p.35) 

Segundo este modelo, as actividades podem ser classificadas em actividades primárias, 

aquelas que fazem parte dos processos de produção e comercialização e as actividades de 

apoio, que tem por finalidade servir de suporte às actividades primárias. Todas as 

Segundo este modelo, as actividades podem ser classificadas em actividades primárias, 

aquelas que fazem parte dos processos de produção e comercialização e as actividades de 

apoio, que tem por finalidade servir de suporte às actividades primárias. Todas as 
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actividades devem ser analisadas para se verificar o valor que as mesmas aportam ao 

produto e ao cliente. 

Posteriormente, Porter (1990) apresentou no seu livro “Vantagem Competitiva das 

Nações” o modelo do Diamante da Vantagem Competitiva que define as condições da 

competitividade das nações e das empresas.  

Para Porter (1990), a competitividade de um país depende da capacidade das suas 

empresas, que fazem parte das suas indústrias, em inovarem e em evoluírem. As empresas 

ganham vantagem competitiva, se concorrerem com as empresas de classe mundial porque, 

ao concorrerem com estas empresas, são levadas a procurar a mudança, o que as leva a 

inovar e a evoluir para estágios de desenvolvimento mais avançados. As empresas 

beneficiam, se existir internamente um forte ambiente competitivo, com fortes 

concorrentes, fornecedores competitivos e clientes bem informados e exigentes. 
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Figura 4 - Determinantes da vantagem competitiva nacional (adaptado de Porter p.72, 1990) 

Os determinantes da vantagem competitiva nacional e os factores que os influenciam são, 

segundo Porter (1990): 

• Condições dos factores – a vantagem competitiva das nações não está na 

abundância dos factores de produção, mas sim num conjunto de factores que é 

constituído pelos recursos naturais, infra-estrutura, financeiros, conhecimento e 

humanos. De entre estes têm especial importância os factores relacionados com o 

conhecimento e com os recursos humanos, porque para Porter (1990), as vantagens 
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competitivas são conseguidas através da inovação e para que esta exista é 

necessário que existam pessoas com conhecimento e com competências adequadas; 

• Condições da procura – as condições da procura local existente num determinado 

país influenciam a competitividade de uma empresa, porque influenciam as 

empresas a inovarem. A existência de clientes exigentes, bem informados e de uma 

legislação avançada, permite que as empresas possam desenvolver produtos que 

tenham vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes internacionais, 

uma vez que são pressionadas a fazerem produtos com qualidade, a preços e com 

valor adequados aos clientes; 

• Indústrias relacionadas e de suporte – a existência de fornecedores competitivos, de 

distribuidores eficientes, de instituições de formação e de pesquisa e de outras 

indústrias que estejam indirecta ou directamente relacionadas, influenciam a 

formação de competências e o desenvolvimento da inovação; 

• Estratégia, estrutura e rivalidade empresarial – como a base do capitalismo é a 

mudança, a existência de uma forte rivalidade interna leva a que as empresas 

procurem ser eficientes e a inovarem, como uma forma de serem melhores que os 

seus concorrentes. Para isso os poderes públicos, os organismos de classe e as 

empresas, devem criar condições para que exista a inovação e existam programas 

de formação e melhoria das competências. O Estado deve servir como um 

impulsionador da mudança e do progresso, através de regulamentos e metas 

ambiciosas, do investimento na formação e nas infra-estruturas, na fiscalização da 

qualidade dos produtos e no estímulo do mercado através de uma procura exigente.  

Com este modelo Porter (1990), procurou explicar a influência dos factores externos no 

desenvolvimento das empresas, e fornecer orientações aos poderes públicos sobre a forma 

de como actuar para que nos seus países se desenvolvessem indústrias de classe mundial. 

2.2.1.2. O modelo de Scherer & Ross 

Scherer & Ross (1990), e posteriormente Scherer (1996), desenvolveram o modelo da 

estrutura-conduta-desempenho (ECD), apresentado inicialmente na década de 30, do 

século XX, por Mason e na década de 50 Bain. Este modelo, tem por base que a sociedade 

exige das organizações que fornecem bens e serviços e que estas tenham um bom 

desempenho, utilizando eficientemente os recursos que têm à sua disposição. O modelo 
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apresentado por estes autores procura identificar os factores ambientais que influenciam o 

desempenho económico de uma organização e relacioná-los com a conduta da mesma 

organização e com o desempenho que a mesma consegue obter no mercado onde está 

inserida.  

Este modelo, inicialmente desenvolvido por Scherer & Ross (1990) e posteriormente 

modificado por Scherer (1996), e que se apresenta na figura seguinte, permite relacionar o 

desempenho de uma organização com a envolvente onde se situa e com as estratégias 

adoptadas pela organização, assim como com as políticas públicas adoptadas pelo sector. 

As estratégias adoptadas pelas organizações, vão modificar a estrutura do mercado e as 

condições básicas relacionadas com a oferta e procura, ou seja, as inovações efectuadas 

pelas empresas vão alterar a estrutura do mercado e as condições básicas da procura e da 

oferta.  

Condições básicas
Oferta Procura
Tecnologia Métodos de procura
Características e organização Produtos substitutos
do trabalho Elasticidade dos preços
Estrutura legal Taxa de crescimento
Fontes de matérias primas Características cíclicas
Custos de transporte

Estrutura do mercado
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Pesquisa e inovação Anti-monompólio
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Figura 5 - O paradigma da estrutura-conduta-desempenho (fonte Scherer, 1996) 
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Para Scherer & Ross (1990), o desempenho das indústrias ou dos mercados, dependem: 

• Das condições básicas existentes nesse mesmo mercado ou indústria e relacionadas 

com a oferta e a procura existente, que são influenciadas; pelas políticas públicas e 

factores associados a estas políticas, pela estrutura do mercado e pela conduta das 

organizações e dos consumidores; 

• Por sua vez, a estrutura do mercado é influenciada pelas condições básicas da 

procura, pelas políticas públicas e pela conduta das organizações e dos 

consumidores; 

• A conduta dos produtores e dos compradores, depende das condições da procura, 

da estrutura do mercado e das políticas públicas. Os preços são influenciados pelos 

produtores e compradores, pelas políticas públicas, através das compras públicas e 

da regulamentação do mercado. A pesquisa e inovação, são influenciadas pela 

conduta dos produtores e compradores e pelas políticas públicas que a apoiam; 

• As políticas públicas influenciam todos os factores e só são influenciadas 

directamente pelos grupos de pressão constituídos pelas organizações e pelas 

associações de classes. 

Scherer & Ross (1990), referem que as empresas estão sujeitas à pressão dos preços, que é 

efectuado pelos compradores e pelas outras empresas, nomeadamente as de menor 

dimensão que tem menores custos de gestão e estrutura, e, como tal, são obrigadas a 

melhorar os seus produtos inovando.  

2.2.2. A abordagem baseada nos recursos 

Segundo Durand (2006), a abordagem baseada nos recursos é a continuação dos estudos de 

Penrose, apresentados em 1959, baseia-se em que o desenvolvimento da organização não 

depende só das condicionantes estratégicas do mercado onde se insere, mas também dos 

seus recursos internos. O desempenho de uma organização depende das vantagens 

concorrenciais que possam existir em determinado contexto e momento, e estas vantagens 

têm origem nas diferenças existentes entre os activos e os recursos nas organizações, assim 

como das capacidades que as mesmas têm de os organizar. 

A teoria baseada nos recursos, argumenta que o que determina um desempenho superior, 

são as características individuais da empresa como a posição no mercado e os seus recursos 

e competências Christmann et al. (1999). 
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Segundo Conner (1991), a abordagem baseada nos recursos, vê o desempenho como a 

interacção entre três forças: a base dos activos que a empresa possui; a base dos activos 

que os concorrentes possuem e; os constrangimentos que são originados pela envolvente, 

como as politicas e regulamentos. 

Barney (1991), refere que os recursos de uma empresa são todos os activos, competências, 

processos organizacionais, atributos, informação, conhecimento e outros, que são 

controlados pela empresa e que permitem que esta implemente estratégias que melhoram a 

eficácia e a eficiência da mesma. Estes recursos podem ser classificados em: recursos 

físicos de capital, que incluem as tecnologias, as instalações, a localização e o acesso a 

materiais e serviços; recursos humanos, que incluem a formação e a experiência, o 

julgamento, a inteligência, as relações e a integração dos indivíduos na empresa, e; 

recursos organizacionais, que incluem a estrutura da empresa, o planeamento (formal e 

informal), o controlo, a coordenação e a troca de informação entre a empresa e a sua 

envolvente.  

A abordagem baseada nos recursos, engloba algumas variantes que evoluíram no sentido 

de dar mais preponderância a um determinado recurso e assim, podem ser apresentadas 

como proposta baseadas nos recursos, as propostas baseadas na gestão do conhecimento e 

as baseadas na aprendizagem organizacional. 

2.2.2.1. As propostas baseadas nos recursos  

As propostas baseadas nos recursos referem que as diferenças de desempenho entre as 

empresas, têm por base a utilização dos recursos destas de uma forma diferenciada, o que 

as torna diferentes e heterogéneas, e que estas diferenças se mantenham, criando 

diferenciais de rendimentos. As fontes de diferenciação dos rendimentos, provêm da 

utilização dos recursos, que são considerados activos estratégicos, que se manifestam 

essencialmente de dois tipos: da empresa possuir e utilizar um activo estratégico, raro e 

que não pode ser facilmente imitável e adquirível no mercado e, da especificidade de um 

activo que uma empresa consegue utilizar melhor que os seus concorrentes. Com base 

nestes activos, a organização pode criar uma vantagem competitiva (vantagem 

concorrencial) que pode ter maior ou menor sustentabilidade, sendo esta dependente das 

características do recurso em que se baseia esta vantagem, Arrègle (2006). 

Para Arrègle (2006), existem principalmente cinco activos dificilmente imitáveis: 
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• Uma organização ser criadora activa de inovação e ser a primeira a introduzi-la no 

mercado; 

• Possuir muitos activos, tangíveis ou intangíveis, como a marca, a notoriedade, o 

número de clientes. As desvantagens podem ser a mudança de regras e 

regulamentos que podem anular as vantagens às empresas existentes, uma vez que 

podem ter de concorrer em condições idênticas às de novos concorrentes; 

• Possuir interligações entre activos, como sejam as redes de fornecedores e de 

distribuidores, o serviço pós-venda e a formação de clientes e outros stakeholders. 

A inovação tecnológica, necessita de um conjunto de activos com competências 

complementares para ter êxito; 

• Fazer uma utilização intensiva dos recursos, assim como um investimento contínuo 

na melhoria das competências dos mesmos; 

• Ambiguidade casual – tem por base a dificuldade que uma empresa encontra em 

identificar e imitar as vantagens concorrenciais que outra empresa tem. Existem 

três dimensões que permitem apreciar a ambiguidade casual de activos estratégicos: 

o seu aspecto táctico que se caracteriza pela ausência de codificação e de regras; a 

sua complexidade que é expressa em função do número de componentes e de 

interacções entre esses componentes implicados na criação e funcionamento de 

activos estratégicos e a sua especificidade. 

Para Arrègle (2006), As vantagens competitivas baseadas na teoria dos recursos 

decompõe-se em quatro dimensões: 

• Identificação dos recursos raros 

• Protecção dos referidos recursos 

• Exploração dos mesmos 

• Criação de novos recursos. 

Kay (2001), diz que as empresas de sucesso têm uma vantagem competitiva que tem por 

base uma competência distintiva, que a distingue de outras empresas que actuam no 

mesmo ramo, que geralmente é caracterizada nos relacionamentos que a mesma efectua 

com os seus clientes, fornecedores ou empregados, e que é identificada pela empresa, 

apropriada a ela e que a explora convenientemente, para daí tirar vantagem em relação aos 

seus concorrentes. As competências distintivas permitem que as empresas que as possuem 

possam produzir e vender no mercado um produto a um custo mais baixo que o dos 
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concorrentes, ou que o mercado realce as características do produto e esteja disposta a 

comprá-lo por um preço superior ao dos seus concorrentes.  

Segundo Medina (p.9, 2003), as abordagens baseadas nos recursos baseiam-se na gestão 

das competências centrais de uma organização e têm cinco etapas:  

“Identifica-las, inventariá-las, conseguir consenso entre os colaboradores e 

benchmarks; decidir que competências se devem adquirir para os mercados actuais e 

futuros; estabelecer quais as competências que se devem desenvolver a longo prazo e 

por quem; difundir a sua aplicação dentro do grupo onde se inserem; defender e 

proteger as competências centrais.” 

Uma competência para ser considerada central deve: poder fornecer acesso a mercados; 

contribuir para a criação de valor para o cliente final, e que este se aperceba dele e; devem 

ser de difícil imitação pelos concorrentes. 

A abordagem baseada nos recursos, procura explicar a competitividade de uma 

organização com recursos que a mesma dispõe, com a forma como os utiliza e os 

desenvolve, de modo, a que se possa diferenciar em relação às outras e, com isso, obter 

ganhos superiores.  

2.2.2.2. As propostas baseadas na gestão do conhecimento 

Para Davenport & Prusak (1998), gestão do conhecimento é um processo que tem por 

objectivos identificar, capturar, gerir e partilhar a informação, sendo esta vista como um 

activo das organizações. Estas informações podem existir sobre a forma de bancos de 

dados, qualquer tipo de documento existente em qualquer suporte e nas pessoas através da 

sua experiência e habilidades. Na gestão do conhecimento está incluído a identificação e 

mapeamento do conhecimento existente na organização, assim como aquele que seja 

necessário para que a organização obtenha vantagem competitiva em relação aos seus 

concorrentes, conhecimento existente no exterior ou que seja necessário criar. Consideram 

que se devem usar as melhores práticas e tecnologias conhecidas, na gestão do 

conhecimento, chamando a estas técnicas “ferramentas para a gestão do conhecimento”. 

Como algumas destas técnicas, indicam: o uso de tecnologias ligadas à inteligência 

artificial; trabalho em equipa apoiado por computador; bibliotecas digitais; sistemas de 

apoio a decisões e bases de dados relacionais.  
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Loureiro (2005, pág. 34), define gestão do conhecimento como “o esforço sistemático 

realizado pela organização para criar, utilizar, reter e medir o seu conhecimento”. 

Apresenta os seguintes objectivos para a gestão do conhecimento: 

• Suportar a inovação, a geração de novas ideias e explorar o poder de pensar da 

organização; 

• Captar experiências para as tornar disponíveis, e as utilizar, quando e onde for 

necessário; 

• Facilitar a procura e a reutilização de fontes de conhecimento; 

• Incentivar a colaboração, a partilha do conhecimento e a aprendizagem continua; 

• Melhorar a qualidade da tomada de decisão; 

• Compreender o valor e a contribuição dos activos intelectuais procurando aumentar 

o seu valor. 

Apresenta os seguintes factores que geram a importância da gestão do conhecimento: 

• Mudanças rápidas e concorrência feroz; 

• Globalização dos mercados e da tecnologia; 

• Organizações com menores níveis hierárquicos e por consequência menores custos 

de estrutura; 

• Mobilidade das forças de trabalho provocada pela mobilidade das pessoas ou dos 

meios de produção; 

• Novas tecnologias que estão constantemente a serem renovadas; 

• Trabalho virtual, e; 

• Modelos de negócio orientados para satisfazer os clientes e os accionistas. 

As propostas baseadas na gestão do conhecimento consideram que este é o recurso que 

contribui para um desempenho superior das organizações, devendo para isso existir 

processos que promovam a captura, partilha, divulgação e transformação do conhecimento 

para com isso se poder obter vantagens competitivas. 

2.2.2.3. O modelo de Garvin e a aprendizagem organizacional 

Para Garvin (2000), as organizações só podem melhorar o seu desempenho se basearem a 

sua actuação na aprendizagem organizacional. Garvim partilha das ideias de Senge (1998), 

que refere que só aprendendo melhor e mais rápido que os concorrentes, é fonte de 

vantagem competitiva sustentável.  
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Garvin (2000), diz que uma organização deve ter habilidades para criar novas ideias, com 

base no conhecimento que a mesma tem, e que este conhecimento e as novas ideias, devem 

ser divulgados e devem permitir as mudanças, nos processos ou nos produtos. Propõe 

cinco actividades principais para que uma organização se baseie na aprendizagem 

organizacional: 

• Solução de problemas de maneira sistemática – com base nas abordagens da 

qualidade e com o objectivo de se basear em factos, e não em meras estimativas, 

para a resolução de problemas utilizando ferramentas de análise estatística e de 

resolução de problemas; 

• Experimentação de novas abordagens – para aproveitamento de novas 

oportunidades, que serão analisadas através de uma procura constante e utilizadas 

para criação de novos conhecimentos; 

• Aprendizagem com as próprias experiências – com base nos sucessos e nos 

fracassos anteriores da organização, para que sejam avaliados e permitam retirar 

ensinamentos que sirvam para que seja criado conhecimento e que este seja 

acessível a todos os colaboradores interessados; 

• Aprendizagem com as experiências e as melhores práticas dos outros – através da 

análise constante da envolvente onde a organização se insere, utilizando técnicas 

como o benchmarketing, aproveitamento das ideias apresentadas por clientes, 

fornecedores, concorrentes e outros; 

• Transferência de conhecimento através da organização – como uma forma de 

partilhar e desenvolver ideias. Pode ser feito através da apresentação de relatórios, 

estudos, transferência de pessoal e outros meios que permitam que o conhecimento 

seja divulgado. 

Estas actividades, segundo Garvin (2000), devem ser implementadas em três principais 

etapas: 

• Desenvolver um ambiente favorável à aprendizagem – através da disponibilização 

de condições em termos de tempo disponível, e da utilização do mesmo para 

actividades de formação, em técnicas de análise das soluções de problemas e outras 

actividades que permitam a aprendizagem; 
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• Favorecer o intercâmbio de ideias – abrindo fronteiras, através da promoção de 

reuniões e outros eventos que coloquem os colaboradores em contacto uns com os 

outros e também com os clientes e fornecedores; 

• Promover programas de aprendizagem – que podem ser efectuados através de: 

reuniões onde são analisadas as estratégias, o ambiente competitivo existente no 

sector, os produtos, as tecnologias e outros.   

Para Garvin (2000), a aprendizagem organizacional é um processo demorado que pode ter 

alguns resultados imediatos, mas que vão manifestar-se mais tarde e que estes, prolongar-

se-ão no tempo. 

A proposta baseada na aprendizagem organizacional, considera que a existência de um 

sistema de aprendizagem permite que uma organização crie condições para  melhorar a sua 

eficiência, assim como para o desenvolvimento de competências que permitam que uma 

organização tenha um desempenho superior, criando condições para que existam vantagens 

competitivas. 

2.2.3. A abordagem de Schumpeter baseada na inovação 

A abordagem de Schumpeter, considera que a inovação é o factor de mudança e de 

crescimento dos mercados. O factor que influencia a inovação é a necessidade de 

afirmação das empresas e da obtenção de lucros superiores. Estes objectivos, são 

influenciados por factores psicológicos que estão na base da criação das empresas pelos 

empreendedores, como sejam o sucesso pessoal, o poder e o reconhecimento. O 

crescimento das empresas, dá-se pela luta de posições no mercado, através da introdução 

de mudanças no mesmo com o objectivo de obter vantagens concorrenciais. Propõe que as 

vantagens de uma organização dependem da: 

• Introdução de novos produtos, novas tecnologias ou de novas características em 

produtos existentes no mercado; 

• Introdução de novos métodos de produção ou de comercialização; 

• Abertura de novos mercados; 

• Novas fontes de matérias-primas ou outros fornecimentos a incorporar nos produtos 

e que possam fornecer vantagem concorrencial; 

• Novos modelos organizacionais e de competição no mercado. 
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Schumpeter (1996), para quem a perfeita competição se baseia na eficiência e na inovação, 

refere que para existir um desenvolvimento técnico rápido, é necessário que haja um misto 

de competição, baseado nas PME’s, e um monopólio, baseado em grandes empresas. As 

PME’s forçam as grandes empresas a uma constante inovação, porque procuram copiar as 

inovações introduzidas pelas grandes empresas e, como têm geralmente factores de 

produção que possuem menores custos de estrutura, levam a que exista uma forte pressão 

para abaixamento dos custos de produção e dos preços dos bens produzidos. 

Segundo Nelson & Winter, apud Caron (2003), o processo de competição Schumpeteriano, 

baseia-se na procura constante de novas oportunidades que sejam rentáveis, formulando 

estratégias que têm por base a inovação e a introdução de novas tecnologias. Para isso, há a 

necessidade de fazer um acompanhamento permanente do mercado, procurando encontrar 

sinais que permitam identificar oportunidades de desenvolvimento de novos produtos ou 

novas tecnologias. 

A inovação precisa ser gerida para ser apresentada atempadamente no mercado e também 

para ser efectuada tendo em conta, a aceitação pelos consumidores, por isso deve, ser 

baseada nas suas necessidades e aspirações. Para que assim seja, vários autores têm 

proposto modelos de gestão da inovação e outras técnicas associadas que permitem 

analisar os mercados, as tecnologias aí existentes e a possibilidade de evolução das 

mesmas. Procura-se assim induzir a inovação, para a solução de problemas, para o 

desenvolvimento das tecnologias e para a introdução de novas tecnologias que o mercado 

esteja disposto a aceitar. Uma técnica proposta por alguns autores, é o Roadmap 

Tecnológico, através dos quais procura-se analisar as necessidades do mercado, as 

características de um produto ou de uma tecnologia, assim como a sua possível evolução 

futura. Kappel apud Dumond (2005), diz que existem os seguintes tipos de roadmaps: 

• Science/technology roadmaps – através dos quais se procura identificar a tendência 

de desenvolvimento futuro de um sector ou industria; 

• Industry roadmaps – nos quais se procura analisar a evolução tecnológica das 

empresas que intervêm em determinado mercado; 

• Product-technology roadmaps – através dos quais se planeia a introdução e o 

desenvolvimento de novos produtos de uma empresa no mercado; 

• Product roadmaps – com os quais se planeia a evolução de um produto, ou de uma 

família de produtos, introduzidos por uma empresa no mercado. 
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A inovação e os instrumentos que permitem planear e efectuar a gestão da mesma, são 

factores que vão contribuir para a mudança, provocando uma destruição criativa planeada 

de forma contínua o que leva a que os mercados, e segundo Schumpeter, cresçam com base 

na introdução de novos produtos, e que a introdução de novas tecnologias pode originar 

grande turbulência no mercado e ser origem dos ciclos económicos. 

2.3. Fontes de vantagens competitivas 

Para Barney (1991), as empresas obtêm vantagens competitivas se adoptarem estratégias 

que tenham por base a análise das suas forças e fraquezas internas bem como das 

oportunidades e ameaças que existem na envolvente. Com base nesta análise, são 

determinados factores que podem contribuir para a criação de vantagens competitivas. 

Neste sentido indica que os recursos podem ser fonte de vantagem competitiva. 

Para Christensen (2001), existem as seguintes fontes de vantagem competitiva: economias 

de escala; economias de âmbito; integração vertical e não integração, e; competências 

centrais. 

Porter (1980, 1985 e 1999), indica que as fontes de vantagem competitiva encontram-se 

em três possíveis estratégias que uma empresa pode adoptar: a liderança em custos; a 

diferenciação e o enfoque. Para que estas fontes tenham sustentabilidade, é necessário que 

existam barreiras de entrada, eficácia operacional, economias de escala e outros factores 

relacionados com os concorrentes e com a regulação do mercado onde se compete 

(estrutura do mercado e da indústria). A inovação é uma importante fonte de vantagem 

competitiva. 

2.3.1. Eficiência operacional 

A eficácia operacional consegue-se através de uma produtividade igual ou superior à dos 

seus concorrentes, ter maior qualidade e do desenvolvimento mais rápido e melhor dos 

produtos. A melhoria constante da produtividade e da eficácia operacional, as melhores 

práticas de produção, são necessárias para manter uma rentabilidade elevada, mas só isso, 

não chega para uma empresa manter a sua competitividade no largo prazo. As melhores 

práticas são objecto de estudo e de comparação dos concorrentes e passado algum tempo, 

se não forem melhoradas, deixam de ser as melhores. As empresas cada vez mais utilizam 

o benchmarking para analisar os concorrentes e tornam-se mais semelhantes. Este tipo de 

concorrência leva a que as empresas procurem os custos mais baixos e a terem margens 
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menores, procurando a eficiência operacional. A eficácia e a eficiência operacional podem 

não ser suficientes para manter uma posição no mercado, podendo levar a que o nível de 

lucros diminua e não seja o suficiente para remunerar os accionistas e investir em 

inovação. Para Porter (1999), uma empresa deve ter eficácia operacional, mas também 

deve poder criar vantagem para os seus clientes, fornecendo-lhes produtos com maior 

valor, ou conseguir proporcionar aos seus clientes o mesmo produto que os seus 

concorrentes, mas a um preço inferior, com base em ter custos, de produção inferiores, aos 

dos seus concorrentes.  

A eficiência operacional é um contributo importante para a obtenção de vantagem 

competitiva, sendo também, segundo Scherer & Ross (1990), uma exigência da sociedade 

para que exista um bom aproveitamento dos recursos disponíveis e os produtos sejam 

adequados às necessidades dos consumidores.  

Para Kay (2001), raramente uma posição que permita ter ganhos superiores no mercado 

está associada somente a uma determinada vantagem competitiva, mas sim a um conjunto 

de vantagens, sendo que uma delas é a eficiência operacional. 

2.3.2. Barreiras de entrada e economias de escala, de âmbito e de 

experiência 

Para Porter (1999), as barreiras de entrada são uma fonte de vantagem competitiva e 

podem existir através: das economias de escala na produção, da pesquisa e 

desenvolvimento, do marketing, da distribuição, da utilização de forças comerciais, dos 

financiamentos e de outras funções das organizações; da diferenciação dos produtos; das 

necessidades de capital de investimento; das desvantagens de custos independentes da 

dimensão; do acesso aos canais de distribuição e; da intervenção dos poderes públicos, 

através da regulamentação do sector. 

Spanos et al. (2004), dizem que uma barreira de entrada para os novos concorrentes é a 

produtividade da indústria. O alto nível de eficiência na indústria dificulta a entrada de 

novos concorrentes. A alta eficiência de uma indústria, alto valor acrescentado por 

empregado, pode ser uma consequência da existência de economias de escala na produção. 

O papel dos governos na definição de modelos de competição entre as empresas e na 

regulamentação dos mercados, permite que com as politicas que aplica nestes casos possa 

estabelecer fortes barreiras de entrada e de saída. O estabelecimento de quotas de 
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produção, de taxas aduaneiras sobre a importação de produtos, o fornecimento de apoios e 

subsídios às empresas existentes num determinado mercado, assim como o apoio à 

pesquisa e desenvolvimento de produtos às empresas existentes, e as políticas de compras 

públicas que favorecem determinados candidatos, são factores que colocam barreiras à 

entrada de novos concorrentes, Medeiros (2003). Outros como o direito a patentes e 

marcas são também importantes barreiras de entrada nos mercados e que dependem muito 

das regulamentações existentes num determinado país. 

A tendência actual é de impor limitações a estas barreiras de entrada, tentando dar 

oportunidade a todos os interessados. Neste sentido as leis comunitárias têm procurado que 

exista equidade no acesso aos mercados, veja-se por exemplo o novo Código dos Mercados 

Públicos. 

As barreiras de entrada também podem ser conseguidas, através de fortes investimentos da 

pesquisa e desenvolvimento, do marketing, da distribuição, da utilização de forças 

comerciais em canais de distribuição, limitando ,com isso, a possibilidade de entrada de 

novos concorrentes.  

Para Christensen (2001), as economias de escala foram um importante factor de 

competitividade das empresas até à década de 70 do século XX, principalmente para as 

industrias que exigem altos investimentos e têm elevados custos fixos. Actualmente, a 

capacidade de fabricar pequenas séries diferenciadas em pequenas unidades fabris, diminui 

a importância das economias de escala. Esta característica actual das unidades fabris 

diminui também a importância das economias de âmbito. 

As economias de escala na produção, dizem respeito ao aumento da produtividade dos 

meios de produção, através da utilização dos recursos técnicos e humanos, de tal modo 

que, com o aumento da utilização dos outros factores de produção, estes aumentem em 

menor grau percentual que os outros, Medeiros (2003). 

As economias de âmbito referem-se à capacidade de uma organização fornecer aos seus 

clientes um conjunto de bens relacionados com a sua actividade, originando menores 

custos de produção e de comercialização, Freire (1997), Medeiros (2003). 

As economias de experiência têm por base a aprendizagem obtida pelo efeito da 

experiência e estão nos processos operacionais de uma organização, utilizando algumas das 

filosofias e ferramentas da qualidade, como por exemplo a melhoria contínua, Freire 

(1997).  
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Para Porter (1999), a diferenciação é um dos principais modos de competição. A 

diferenciação dos produtos tem por base a inovação, com a introdução de novos produtos 

ou modificação das características dos existentes, dando-lhe novas funcionalidades. 

Este conjunto de factores são importantes para obter a eficiência operacional, mas podem 

não ser suficientes para obter vantagem competitiva, se não estiverem associados a outros 

factores, como por exemplo a inovação. 

2.3.3. Inovação 

Para Schumpeter (1996), a inovação é o cerne do modelo capitalista liberal. Está sempre 

presente nas empresas, porque aquelas que não inovarem, ou pelo menos, não copiarem a 

inovação que os outros introduzem, podem estar sujeitas a desaparecer do mercado. A 

inovação é o cerne dos mercados, e está por detrás dos ciclos económicos. 

Para Porter (1999), as empresas obtêm vantagens concorrenciais através da inovação, do 

uso de novas tecnologias e de novos modelos de gestão.  

Para Kay (2001), a inovação pode ter por base a introdução de novos produtos no mercado, 

a introdução de novas características a produtos existentes no mercado, nos processos e 

modelos de produção e comercialização e nas relações com os clientes. A inovação para 

ser uma fonte de competências distintivas, e poder ser considerada vantagem competitiva 

sustentável, deve ter associada outras fontes de vantagens competitivas ou activos 

estratégicos. A inovação tem como principal desvantagem a possibilidade de imitação 

pelos concorrentes (por exemplo, através da engenharia reversa). 

Para a Comissão Europeia (2005), a inovação é um processo empresarial que procura 

explorar as oportunidades existentes nos mercados, para desenvolver novos produtos ou 

novos processos produtivos. Considera que actualmente a inovação na Europa é pouca e 

que por isso, o crescimento da actividade económica tem sido pequeno. Com o objectivo 

de aumentar a inovação nos países membros criou um Programa – quadro para a 

Competitividade e Inovação, fornecendo incentivos para o desenvolvimento da inovação, 

nomeadamente através das PME’s, por serem aquelas que têm menor apetência e 

capacidade para inovar.  

Slaughter (1998), refere que segundo as teorias de Schumpeter, a inovação pode ser um 

factor de crescimento da empresa e da produtividade. A inovação pode assim ser associada 

ao crescimento do mercado e aos ciclos económicos. 
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2.3.4. Integração vertical e não integração 

Para Christensen (2001), a integração ou não integração vertical pode ser uma fonte de 

vantagem competitiva. A integração vertical pode ter vantagem nos produtos para os quais 

não existam substitutos no mercado. O controlo da cadeia de fornecimento pode trazer 

vantagem competitiva, essencialmente se o número de fornecedores for pequeno e tiverem 

influência no mercado. Christensen (2001), refere que a integração, ou não integração com 

a subcontratação parcial da cadeia produtiva, só tem sucesso se: for perfeitamente 

conhecidos os atributos dos produtos; a tecnologia for acessível no mercado e; seja 

perfeitamente conhecida a cadeia de valor e, for determinada a importância e o valor de 

cada actividade da cadeia produtiva. A integração tem vantagem se a tecnologia existente 

no mercado não for acessível a todos, e estiver sujeita às mudanças induzidas pela 

envolvente e os atributos das necessidades dos consumidores não estiverem bem 

estabelecidos. 

A não integração, pode ser fonte de vantagem competitiva porque existem no mercado 

empresas especializadas em determinadas etapas do processo produtivo, que tem custos de 

produção menores, são mais flexíveis, e como tal, tem maiores possibilidades de poderem 

responder com maior rapidez às mudanças de necessidades existentes na envolvente, 

Christensen (2001). 

2.3.5. Recursos 

Os recursos são apresentados como fonte de vantagem competitiva, porque só com eles 

consegue explicar-se as diferenças existentes entre as organizações. Podem ser de diversos 

tipos os recursos que são apontados como fonte de vantagem competitiva, e que 

contribuem para que existam diferenças em termos das organizações. Para Barney (1991), 

os recursos de uma empresa que podem dar origem a uma vantagem competitiva são de 

três espécies:  

• Recursos físicos como: a localização; as instalações; a tecnologia utilizada; os 

equipamentos e a facilidade de acesso a fornecimentos de matérias-primas e outros 

serviços; 

• Recursos humanos como: a formação; a experiência; as capacidades 

organizacionais e de gestão; as competências e as habilidades, e as capacidades de 

relacionamento; 
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• Recursos organizacionais como: a estrutura organizativa; o sistema de 

planeamento, de controlo de coordenação e as relações com a envolvente interna e 

externa. 

Durand (2006), faz uma divisão dos recursos em activos, recursos propriamente ditos e 

competências. Esta divisão é apresentada na tabela seguinte: 

Activos, recursos e competências 
Activos e recursos elementares 
(tangíveis e intangíveis) 

Equipamentos, edifícios, produtos, ferramentas (e 
software), marcas e outros. 

Competências cognitivas (individuais e 
colectivas, explicitas e tácitas) 

Conhecimento, saber fazer, habilidades, técnicas, 
tecnologias, licenças, etc. 

Processos organizacionais e rotinas 
(desenvolvimento coordenado dos 
recursos) 

Os mecanismos de coordenação na organização 
combinam as acções individuais nas operações 
colectivas) 

Estrutura organizacional (pode facilitar 
ou entravar a empresa nos seus esforços 
de adaptação) 

A estrutura da organização na sua dupla dimensão 
interna e externa (ligada aos clientes e fornecedores) 

Identidade (pode facilitar ou entravar a 
empresa nos seus esforços de 
adaptação) 

O comportamento e a cultura da empresa. Os valores 
partilhados, os ritos e os tabus são sinónimos de 
identidade. 

Tabela 1 - Os tipos de recursos de uma organização (fonte Durand 2006, p270) 

Segundo Hamel & Prahalad (1994), só os recursos podem explicar as diferenças existentes 

nas organizações, porque a produção de um determinado bem, sujeito à concorrência no 

mercado, tem tendência a ter características de qualidade e custos iguais, por causa da 

tendência em organizações copiarem os processos e as tecnologias e, com isso, as 

organizações tendem a ser cada vez mais iguais.  

2.3.5.1. Os recursos como fonte de vantagem competitiva 

Para Grant (1991), os recursos podem ser fonte de vantagem competitiva porque permitem 

às empresas terem competências que as distinguem das outras. Para isso há que tirar 

partido dos recursos de uma organização procurando rentabilizar e economizar o uso dos 

mesmos através da execução das actividades com o menor número possível de recursos, ou 

utilizar os recursos existentes para executar outros produtos ou actividades.  

Para Barney (1991), tudo aquilo que pode ser comprado não é fonte de vantagem 

competitiva. Um recurso para ser fonte de vantagem competitiva, deve ser: valioso, porque 

permite à empresa adoptar estratégias que lhe permitem melhorar a eficácia e a eficiência, 

aproveitando as oportunidades; raro, porque se for abundante pode ser utilizado por todos; 
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não imitável, porque pode ser facilmente copiado pelos concorrentes e; insubstituível, 

porque mesmo que tenha todas as outras características anteriores, se houver algo que 

possa fazer o mesmo efeito, deixa de ser fonte de vantagem competitiva. Uma fonte de 

vantagem competitiva, pode ser dada pela introdução de uma determinada estratégia, 

baseada nos seus recursos, antes que seja adoptada pelos seus concorrentes. Esta estratégia 

pode ser a de obter acesso a novos mercados, desenvolver uma posição diferenciada junto 

dos clientes e/ou desenvolver uma boa reputação junto dos mesmos. 

Para Kay (2001), as vantagens competitivas têm por base uma competência distintiva, que 

distingue uma organização das outras que actuam no mesmo ramo. Esta baseia-se nas 

relações que a organização mantém com as autoridades, com os concorrentes, com os 

outros stakeholders e com o mercado onde se insere. A competência distintiva de uma 

empresa, pode ter origem em diversos factores sendo os mais importantes a arquitectura, 

reputação, inovação e, activos estratégicos. Para Kay (2001) estes factores são 

caracterizados por: 

• A arquitectura como fonte de vantagem competitiva baseia-se na rede de contratos 

relacionados que a empresa faz com os seus empregados (arquitectura interna) ou 

com outros stakeholders (arquitectura externa). O valor da arquitectura como 

competência distintiva baseia-se na capacidade das organizações em estabelecer e 

criar conhecimento e rotinas organizacionais para responder com flexibilidade às 

circunstâncias necessárias para adquirir e mudar com facilidade informação. Isto, 

de tal modo, que a soma dos conhecimentos individuais, da flexibilidade e da 

responsabilidade seja inferior à do conjunto da empresa. São vantagens 

competitivas mais sustentáveis, mas difíceis de conseguir e podem perder o seu 

valor se o mercado mudar e a organização não acompanhar a mudança; 

• A reputação baseia-se na imagem que os clientes têm dos atributos de um 

determinado produto e como tal, estão dispostos a um determinado comportamento 

em relação a esse produto e à empresa ou marca que o fabrica. A reputação é 

geralmente baseada em outras competências distintivas, que com o tempo são 

assimiladas pelo mercado e se tornam em reputação. É difícil de construir, demora 

muito tempo a conseguir-se, mas é fácil de desaparecer como vantagem 

competitiva, bastando para tal, que os factores que estão por detrás destas 

competências distintivas, sejam colocados em causa pelo mercado. A reputação tem 
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por base a diferenciação vertical, porque um consumidor tem a possibilidade de 

escolher entre dois produtos que satisfazem as mesmas necessidades mas em que 

um deles tem mais notoriedade e situa-se num segmento superior; 

• Activos estratégicos podem ser de três tipos: monopólio natural, o mercado não 

comporta mais que uma empresa; a existência de elevadas barreiras à entrada e à 

saída das empresas no mercado e; existirem restrições impostas por regulamentos e 

licenças. Os activos estratégicos são aqueles que uma empresa possui e lhe são 

fornecidos pela estrutura do mercado e não pelas competências distintivas da 

empresa. Os activos estratégicos declinam, essencialmente, por causa de três 

factores; primeiro pela tendência a desaparecerem os monopólios, pela alteração 

dos regulamentos e pela diminuição dos custos de entrada. 

Estas competências distintivas estão associadas a outros activos corpóreos e incorpóreos, 

assim como aos recursos humanos de uma organização, sendo que a estes estão associadas 

competências em termos de conhecimento e outras habilidades, que são importantes 

contributos para as vantagens competitivas. 

2.3.5.2. O conhecimento como fonte de vantagem competitiva 

Para Nonaka (2001), no estado de incerteza da economia actual, a única fonte de vantagem 

competitiva sustentável é o conhecimento. Só o conhecimento, divulgado e assimilado por 

toda a organização, pode ser fonte para a criação de novas tecnologias, novos modelos de 

organização e novos produtos. A criação de condições para transformar uma empresa em 

criadora de conhecimento, com base na sua divulgação, na partilha, modificação e 

ampliação vai transformar a organização em criadora de inovação. 

Para Wah, apud Júnior (2002), a gestão do conhecimento é o aproveitamento dos recursos 

existentes numa organização para que os seus colaboradores procurem e empreguem as 

melhores práticas. Para que assim aconteça uma organização deve captar, armazenar, 

recuperar e distribuir o conhecimento existente internamente, e procurar externamente 

aquele que ela não possui. 

Para Davenport & Prusak (1998), a formação de conhecimento é um processo que tem por 

objectivos identificar, capturar, gerir e partilhar a informação, sendo esta vista como um 

activo das organizações. Estas informações podem existir sobre a forma de bancos de 

dados, qualquer tipo de documento existente em qualquer suporte e nas pessoas através da 

sua experiência e habilidades. A informação e o conhecimento existente numa organização 
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deverão ser identificados. Deverá também ser determinado o conhecimento e a informação 

externa que seja necessário para que a organização adquira o conhecimento necessário para 

obter vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes.  

O conhecimento pode ser uma fonte de vantagem competitiva, para algumas indústrias, 

mas pode ainda ser mais eficaz se estiver associado a um processo que inclua a 

aprendizagem organizacional. 

2.3.5.3. A aprendizagem organizacional como fonte de vantagem 

competitiva 

Segundo De Geus, apud Fu et al. (2002), a aprendizagem é uma fonte de vantagem 

competitiva se existir o objectivo de apreender mais rápido que os concorrentes. 

A aprendizagem organizacional é vista por Carneiro et al (2001), como o processo através 

do qual uma organização responde às mudanças previsíveis ou existentes na envolvente. 

Está directamente ligada à capacidade de os colaboradores da organização aprenderem, 

assim como às características da estrutura organizacional, ao modo como a interage com a 

envolvente, aos investimentos efectuados em formação e às políticas públicas de formação. 

Os mesmos autores fazem a ligação entre a competitividade empresarial e a aprendizagem 

empresarial (que para os autores tem o mesmo significado de aprendizagem 

organizacional) em que a definição de uma e outra são idênticas, indicando assim a forte 

ligação existente entre competitividade e aprendizagem organizacional. O aumento da 

produtividade, de uma organização está assim directamente relacionado com as mudanças 

organizacionais ocasionadas pela aquisição ou desenvolvimento de novos conhecimentos. 

Garvin (2001), argumenta que a melhoria contínua, só pode existir, se houver um 

compromisso com a aprendizagem. A aprendizagem deve basear-se na: solução de 

problemas de maneira sistemática, experimentação de novas abordagens, aprendizagem 

com os antecedentes e as próprias experiências, aprendizagem com as melhores práticas 

alheias e experiências alheias e transferência do conhecimento de uma forma rápida e 

eficiente numa organização. A aprendizagem é uma fonte de ganhos de produtividade, 

porque só com ela as organizações deixam de repetir as velhas práticas e procuram inovar. 

Na tabela que a seguir se apresenta faz um resumo das principais fontes de vantagem 

competitiva, baseado nos autores referidos neste trabalho.  
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Autor Fontes de vantagem competitiva 
Schumpeter (1996) Novos modos de competição (inovação) – nos produtos, nas 

tecnologias, nos mercados, nos processos e nos modelos 
organizacionais. 

Bain (1959) Barreiras de entrada e de saída constituídas pelas vantagens de 
custos de produção, economias de escala e diferenciação da 
produção. 

Porter (1985) Barreiras de entrada – economias de escala, diferenciação dos 
produtos, necessidades de capital, desvantagens de custos, acesso 
aos canais de distribuição e intervenção dos poderes públicos. 
Inovação, novas tecnologias e novos modelos de gestão. 

Barney (1991) Recursos – activos, competências, processos organizacionais, 
atributos, informação e conhecimento. 

Davenport & Prusak 
(1998), Nonaka (2000) 

Conhecimento – empresa criadora de conhecimento (gestão do 
conhecimento). 

Nèzeys (1994) Custos, preços, tecnologia e estrutura. 
De Geus (1988), Garvin 
(2001) 

Aprendizagem organizacional – aprender mais rápido que os 
concorrentes. 

Kay (2001) Competências distintivas – arquitectura, reputação, inovação e 
activos estratégicos. 

Tabela 2 – Fontes de vantagem competitiva 

Para Lambert & Ovédraage (2006), num estudo efectuado em 132 empresas francesas 

constataram que existem três processos que interferem na aprendizagem organizacional: a 

aprendizagem operacional, que é composta pela aprendizagem relacionada com os 

processos e actividades relacionadas; a aprendizagem conceptual, que passa pela 

aprendizagem dos conceitos que estão na base dos processos, e os factores de transferência 

e difusão do conhecimento. A melhoria do desempenho de uma organização, depende do 

conjunto destes três factores, uma vez que a aprendizagem operacional permite ir de 

encontro à eficácia desejada e planeada para os objectivos de curto prazo, mas para ir de 

encontro aos objectivos de médio e longo prazo, é necessário que haja aprendizagem 

conceptual, a transferência do conhecimento deve estar sempre presente, para que existam 

melhorias de desempenho organizacional. 

As fontes de vantagem competitiva que uma organização pode possuir podem ser de 

diversos tipos, e têm por base diversos factores associados a essa empresa. Saber qual é o 

factor mais importante para a empresa depende da análise das condições de mercado em 

que essa empresa actua, sendo necessário informação e conhecimento sobre o mesmo e 

também capacidade de satisfazer a apetência por produtos inovadores que os consumidores 

estão dispostos a aceitar. 
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2.4. A competitividade das empresas e das nações 

Para autores como Porter (1999), Scherer & Ross (1990), existe uma relação directa de 

influência entre a competitividade das empresas e a competitividade das nações. As 

empresas possuem factores internos que vão interferir com a sua competitividade, mas 

também vão estar sujeitas a factores externos, existentes num determinado local ou país, 

que vão influenciar o seu desempenho e este vai influenciar o mesmo local ou país onde as 

mesmas se encontram. Por sua vez também são influenciadas por outras empresas que 

estão situadas em outros países. Pode assim falar-se de  factores de competitividade 

internos, de factores de competitividade externos, mas referentes ao mercado local onde a 

empresa se insere e de factores de competitividade relacionados com o mercado 

internacional.  

2.4.1. Factores de competitividade internos de uma organização 

A permanência de uma empresa no mercado depende da forma como usa os seus recursos 

de modo a que consiga fazer um uso eficiente dos mesmos, porque existe uma pressão 

constante para que os preços de produção sejam diminuídos, Lado et al. (1992). Também 

existe uma pressão constante na introdução de novos produtos, ou na modificação dos 

existentes, para obter as preferências dos consumidores e um melhor desempenho das 

empresas, Scherer (2000). 

A atribuição eficiente dos recursos, a identificação dos concorrentes com o objectivo de os 

compreender e analisar são, segundo o Boston Consulting Group (1980), factores bases de 

uma estratégia eficaz que conduzem à competitividade de uma organização. 

Os factores de competitividade internos de uma organização dizem respeito, segundo 

Medeiros (2003): 

• Gestão eficaz da cadeia de produção; 

• Capacidade prospectiva da envolvente em termos de evolução das necessidades dos 

consumidores; 

• Capacidade de projectar e executar produtos que sejam competitivos; 

• Capacidade de efectuar relacionamentos com os fornecedores e outros interessados; 

• Melhoria da capacidade produtiva, nomeadamente através da formação dos 

trabalhadores. 
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Para além disso, e segundo Scherer & Ross (1990), o desempenho de uma organização 

deve ser baseado no: 

• Uso eficiente dos recursos; 

• Na qualidade do produto que deve satisfazer as exigências do consumidor; 

• Na obtenção de lucros adequados que permitam efectuar investimentos na procura 

da eficiência e da inovação; 

• Na definição de preços que permitam que os clientes façam uma escolha racional; 

• Na exploração de novas oportunidades para introduzir novos produtos ou novos 

processos. 

O uso dos recursos que uma organização tem ao seu dispor e a forma como os utiliza, 

permitem que uma organização possa ter mais ou menos produtividade e como 

consequência ser mais ou menos competitiva. Segundo Lopes (2002), a competitividade 

está ligada à produtividade e esta depende dos seguintes factores internos: qualidade da 

mão-de-obra, em termos de formação escolar, profissional, aprendizagem e adaptabilidade 

aos novos desafios e; da eficiência da gestão através da formação dos gestores, da 

capacidade de adaptação às mudanças e da especialização. 

Para Porter (1999), a competitividade está associada a algumas atitudes que as empresas 

devem tomar, nomeadamente no referente à forma como uma organização promove a 

inovação, na análise dos concorrentes para captar as melhores práticas, na forma como 

gere os seus recursos internos (humanos, infra-estruturas de produção e financeiros) e na 

forma como gere a sua cadeia de relações. 

Os factores de competitividade internos (micro económicos) dizem respeito aos activos, 

recursos e competências, assim como às estratégias adoptadas na sua gestão, e estão 

associados: aos custos de produção, nível de salários, produtividade do trabalho e taxas de 

troca; economias de escala, de produção, de aprendizagem, de conhecimento; tipologia e 

processos de produção; ao dinamismo e flexibilidade organizacional, processos 

organizacionais e rotinas; às tecnologias e inovação tecnológica; à cultura e valores; 

conhecimento, e a capacidade de o gerir, Durand (2006), Bóston Consulting Group (1980), 

Nèzeys (1994) e Porter (1999). Alguns destes factores, estão associados a outros que são 

de natureza externa que os influenciam. 
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2.4.2. Factores de competitividade externos de uma organização 

As condições de mercado existentes num determinado país influenciam a competitividade 

das empresas, existentes nesse mesmo país, e as estratégias daquelas que aí pretendem 

fazer negócio. A teoria clássica da economia afirma que os principais factores de 

competitividade de um país estão relacionados com a existência de factores produtivos 

como o capital e o trabalho, considerando que um país tinha vantagem comparada na 

produção de um determinado bem, se tivesse custos de produção desse mesmo bem 

inferior, devendo especializar-se na produção do mesmo, Medeiros (2003). 

Porter (1990, 1999), argumenta que os países são diferentes em termos de recursos e 

também em termos de capacidade para criar condições para inovar em termos de produtos, 

processos produtivos e de tecnologias. Aqueles países que têm condições para que as suas 

organizações inovem mais rápido que as de outros, conseguem criar vantagens 

competitivas em termos locais e também em termos internacionais. A abundância num país 

de recursos produtivos não é condição suficiente para que as empresas aí existentes sejam 

competitivas. A vantagem competitiva pode ser vista em relação a um país e, neste caso, 

têm importância as condições existentes no referente: 

• Aos factores de produção, como as infra-estruturas existentes e a formação e 

especialização da mão-de-obra; 

• Às condições da procura, como o conhecimento e as exigências dos consumidores, 

e as condições em que a procura é regulada; 

• À existência de fornecedores de matérias-primas e outros produtos ou serviços de 

suporte que sejam local e internacionalmente competitivos; 

• À existência de políticas públicas de apoio à inovação; 

• À existência de rivalidade entre as empresas que actuam no sector, porque esta leva 

a que existam condições para um bom aproveitamento dos factores produtivos e 

haja inovação. 

A existência de normas estáveis que regulem e facilitem as actividades económicas, a 

facilidade de circulação e de acesso à informação são factores que podem criar condições 

para que o risco de fazer negócio seja menor e como tal haja maior interesse num 

determinado mercado. 

Para Horkisson & Cannella Jr. (2004), o desenvolvimento de um país tende a estar 

associado a politicas de desenvolvimento do mercado, que permitam que exista uma 
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melhor atribuição dos recursos. Mudar atitudes à volta de um sector, pode limitar ou 

aumentar as oportunidades de mercado e as reformas políticas podem resultar em 

mudanças no papel da iniciativa privada. Estas mudanças podem ter dois efeitos nas 

empresas, o primeiro é o de permitir a melhoria da eficiência na atribuição dos recursos e 

segundo é o de possibilitar um aumento da oportunidade de negócio. 

O crescimento das empresas está ligado à disponibilidade e intensidade de utilização dos 

recursos financeiros e à existência de recursos humanos qualificados e competentes. A 

estabilidade socioeconómica e política, geralmente associada a países desenvolvidos, 

também reduz o risco de fazer negócio e permite a entrada de novos concorrentes no 

mercado, quer sejam concorrentes locais, quer novas empresas, levando a que exista uma 

forte concorrência nesses países, o que fomenta o aparecimento de indústrias mais 

competitivas, Warr & Hoskisson apud Horkisson & Cannella Jr. (2004).  

Para Lopes (2002), os factores da envolvente que interferem com a competitividade de 

uma organização são: formação escolar e profissional; estabilidade macroeconómica; 

regulamentação da actividade económica sectorial; políticas públicas em termos de apoios 

e incentivos à actividade empresarial, incluindo o apoio à inovação e à pesquisa e 

desenvolvimento; regulamentação da concorrência, em termos de defesa e promoção da 

mesma; custos do trabalho, em termos de salários, encargos sobre os salários e 

regulamentação da actividade laboral; politica fiscal, carga fiscal sobre a actividade 

económica das empresas. 

Para Scherer & Ross (1990), um mercado competitivo é aquele em que; não existe 

barreiras de entrada ou de saída a novos concorrentes, existe mobilidade dos recursos, as 

condições do mercado são conhecidas, actualmente e no futuro e a dimensão dos 

compradores e produtores é insignificante. A sociedade quer que as empresas forneçam 

produtos com bom desempenho, e para isso: 

• Deve haver um bom aproveitamento dos recursos e a produção deve responder 

quantitativamente e qualitativamente à procura; 

• Os modelos de produção devem aproveitar as oportunidades existentes e criadas 

pela ciência e tecnologia (inovação), para melhorar os produtos e contribuir para o 

aumento da produtividade; 

• Contribuir para que exista um elevado nível de emprego e que este permita 

estabilidade; 
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• Contribuir para uma distribuição equitativa dos rendimentos. 

Um mercado interno com forte concorrência, no qual os competidores procuram criar 

vantagens competitivas ultrapassando os seus rivais, baseando a sua competição na 

introdução de novos produtos, na melhoria dos existentes, em novas tecnologias, novas 

fontes de abastecimento e novos tipos de organização, são uma fonte de aprendizagem e 

motivação para a mudança, Porter (1990), Schumpeter (1996). 

Os factores externos a uma organização estão relacionados com, segundo Christmann et al. 

(1999), a influência que têm no mercado e dizem respeito: aos aspectos demográficos, 

crescimento, idade, localização e outros relacionados com a população; aos aspectos sócio-

económicos, dimensão e crescimento do mercado, características culturais e sociais da 

população, nível de desenvolvimento das infra-estruturas e da urbanização; aos aspectos 

políticos, estabilidade política, politicas governamentais de regulação e apoio às 

actividades industriais. 

Estes conjuntos de factores que dizem respeito ao contexto ambiental de uma organização 

são por sua vez influenciados por outros factores mais globais que estão relacionados com 

os mercados internacionais. 

2.4.3. Factores de competitividade no mercado internacional 

Para Porter (1990), a competitividade interna de um país determina o seu sucesso 

internacional. Neste sentido as características internas de um país têm um papel 

fundamental no sucesso da internacionalização das suas empresas, porque permite que as 

empresas possam inovar em termos tecnológicos e de modelos de produção, e que esta 

inovação possa ser uma fonte de vantagem competitiva no mercado interno e no mercado 

externo.  

As empresas para estarem em melhores condições de competir num mercado global, 

devem ter um mercado interno competitivo e concorrencial, com fornecedores que estejam 

nas mesmas condições, porque conduz a que as empresas se desenvolvam mais rápido que 

os seus concorrentes, e que tenham condições de ter uma maior rentabilidade. Para isso, as 

empresas devem aproveitar os sinais de mudança que se manifestam essencialmente nos 

mercados mais competitivos, onde existem compradores exigentes e bem informados que 

são condutores de mudanças nos mercados. Estar em países onde a competição seja maior, 

a legislação mais avançada, onde o conhecimento relacionado seja superior, deve ser uma 
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prioridade de uma organização, por assim pode adquirir factores que lhe permitam obter 

vantagens competitivas nos mercados onde a mesma se encontra, Porter (1990).  

Estar num país que seja mais competitivo, ou procurar ter as características das empresas 

desses países, pode ser a base para uma empresa ter vantagens competitivas. Porter (1999), 

refere que as vantagens concorrenciais de uma empresa no mercado internacional derivam 

dos seguintes factores: 

• Da existência no país de uma mão-de-obra qualificada e de infra-estruturas que 

permitam o desenvolvimento das empresas, e que estas estejam constantemente a 

ser melhoradas;  

• Da natureza da procura interna, que deve ser exigente e exigir que as empresas 

produzam produtos adequados e com qualidade, fornecendo indicações claras das 

necessidades a satisfazer e das exigências que essas necessidades comportam; 

• Da existência de indústrias relacionadas que possam fornecer matérias-primas, ou 

outros serviços, adequados e de qualidade com a melhor relação custo/beneficio, 

contribuindo para criar laços de competências entre as empresas o que permite 

melhorar a circulação da informação e acelerar o ritmo da inovação; 

• Que as condições existentes no mercado interno favoreçam a rivalidade entre as 

empresas, mas que existam leis que tornem a concorrência leal, para que a 

rivalidade seja baseada na inovação e na eficiência produtiva, associada a fortes 

concorrentes para que a competição se faça e tenha vantagens em termos de 

mercados internacionais. 

As empresas procuram geralmente a internacionalização como uma forma de continuar a 

sua expansão ou para poder substituir partes de um mercado interno que, por diversos 

motivos, perderam. A internacionalização, nesta base, pode não ser muito vantajosa para a 

empresa, se ela não estiver preparada para competir em mercados mais exigentes, porque 

pode ter necessidade de competir com empresas que têm desempenhos superiores. Ter um 

mercado interno competitivo, ou estar preparado para competir em mercados que estejam 

nestas condições, é essencial para poder ter sucesso nos mercados internacionais. 
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2.4.4. Modos de competição 

Segundo Porter (1980), existem três estratégias de competição que podem permitir o 

sucesso a uma empresa no mercado: com base na liderança nos custos; na diferenciação e 

na focalização num determinado segmento de mercado.  

2.4.4.1. A estratégia de competição com base nos custos 

A estratégia de competição, com base nos custos, tem por suporte a redução dos custos de 

produção e, como tal, visa a eficiência operacional. Este tipo de estratégia competitiva 

requer que uma empresa conheça bem os seus processos produtivos e que tenha objectivos 

de redução dos custos de produção, através do aproveitamento das economias; de escala, 

âmbito, de experiência e de aprendizagem. Também requer um forte controlo das despesas 

em termos de investimentos em áreas como a pesquisa e desenvolvimento, o marketing e 

os custos operacionais. Para Porter (1980), este tipo de estratégia é adequado quando uma 

empresa tem uma grande parcela de mercado, ou tem a possibilidade de atingir esse 

objectivo, ou então quando tem acesso a canais de fornecimento de matérias-primas e/ou 

de distribuição com um baixo custo. Os produtos devem de ser fabricados em grande 

volume, produção em massa, fáceis de conceber e produzir e a sua produção deve abranger 

os produtos que com ele estão relacionados. Esta estratégia exige um elevado investimento 

em factores produtivos e a actualização permanente das tecnologias utilizadas nos mesmos. 

Para Caron (2003), a competição com base nos custos, deve ser efectuada baseada na 

análise dos factores produtivos de uma empresa, com a escolha dos produtos que permitam 

ter o menor custo de produção, e como tal, conduz à especialização de uma empresa. O 

preço de venda de um produto é ditado geralmente pelo mercado, a influência de uma 

empresa na formulação do preço é muito limitada, por causa da influência dos 

concorrentes, ou da pressão dos produtos substitutos. Geralmente uma empresa só define o 

preço quando esta tem situações de monopólio de um determinado mercado. 

Para Hooley & Greenley (2005), o posicionamento com base no preço, requer que as 

empresas tenham vantagens de custo nas operações, um bom sistema de controlo de custos 

e um bom sistema de gestão da informação. 

Na competição com base nos custos, a óptica da gestão deve ser baseada na gestão de 

processos, porque só desta forma se consegue ter a informação suficiente para conhecer o 

custo e a produtividade das actividades. Para complementar este tipo de gestão deve de 
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existir um sistema de gestão da informação dos custos que permita optimizar os processos. 

Um desses sistemas é Activity Based Cost (ABC), e o Activity Based Management 

(ABM), que permitem determinar com maior segurança os custos de cada actividade e 

produto, e controlar os objectivos de redução de custos, Kaplan (1996). 

A competição com base nos custos, pode ser imitada e, por tal razão, não é a forma de 

competição mais indicada para muitas indústrias. No entanto, o preço é um factor que é 

considerado nas análises comparativas que os clientes fazem no momento da escolha de 

um produto, mesmo quando um produto tem características que o diferenciam de outro. 

2.4.4.2. Estratégia de competição com base na diferenciação 

Para Porter (1980), a diferenciação é outra estratégia de competição que pode permitir que 

as empresas tenham rendimentos superiores. A diferenciação tem por objectivo produzir 

um bem que tenha características únicas e, que assim seja percebido pelo mercado. Estas 

características podem ter por base; a marca, o design, a reputação, a qualidade, os serviços 

associados e, nalguns sectores o prazo de concepção e execução de um determinado bem. 

A competição, com base na diferenciação, deve ser feita em bens não sujeitos à pressão 

dos preços e dirigidas para clientes que também dão menos importância aos preços e mais 

importância às características de um produto. Para ter uma boa reputação no mercado e 

uma marca com notoriedade, uma empresa deve efectuar fortes investimentos em 

marketing, e ter uma imagem associada a produtos com qualidade. Outro factor que pode 

contribuir para que uma empresa tenha uma boa reputação é quando esta está associada a 

produtos inovadores e com qualidade.  

Para Sashi & Stern e Schlie, apud Hooley & Greenley (2005), a diferenciação pode ser 

conseguida através de diversos factores como por exemplo: através da produção de 

produtos que tenham um preço mais baixo; produtos que tenham uma maior qualidade, que 

pode manifestar-se através do nível de fiabilidade, de desempenho e conformidade; da 

melhor qualidade no serviço ao cliente, com melhores serviços de apoio e/ou com uma 

melhor relação produto/serviço.  

Segundo Hooley & Greenley (2005), o posicionamento com base na qualidade requer boas 

capacidades de gestão interna da produção com vista a ter bons níveis de conformidade, 

bem assim como uma boa reputação de marca. O posicionamento com base no serviço, 

requer boas capacidades de comunicação com o cliente incluindo o retorno da informação 
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que o mesmo fornece. A diferenciação em termos de preço requer produtos com elevada 

qualidade, desempenho e performance, associados a uma forte notoriedade da marca. 

Na base da diferenciação estão dois importantes grupos de factores, as características 

físicas do produto e as características do serviço oferecido incluído no produto. Muitas 

vezes uma empresa opta por diferenciar-se apostando num ou noutro grupo e também 

focando-se num determinado segmento. 

2.4.4.3. Estratégias de competição com base na focalização 

Para Porter (1980), a terceira estratégia de competição é a focalização num determinado 

segmento de mercado, e/ou num determinado segmento de produtos e consumidores. 

Consiste em captar as necessidades e as suas características associadas, de um determinado 

segmento e poder supri-las em melhores condições que os seus concorrentes. Com esse 

objectivo, uma empresa pode utilizar a estratégia dos baixos custos, da diferenciação ou 

um misto das duas. A escolha da estratégia, deve ser feita, tendo em conta o tipo de 

mercado que se está a procurar satisfazer, e considerando os factores associados aos 

clientes e outros factores ambientais. 

2.4.4.4. Escolha dos factores de competição 

Para escolher a forma de competir num determinado mercado é necessário que uma 

empresa conheça os recursos de que pode dispor e também que conheça as condições 

existentes no mercado onde pretende competir.  

Porter (1996) e Hooley & Greenley (2005), propõem três caminhos para as empresas se 

posicionarem no mercado, independentemente do tipo de estratégia utilizada: seleccionar o 

tipo de oferta em função das capacidades da empresa; escolher um mercado e as suas 

necessidades procurando satisfazê-las e identificar segmentos que tenham acessibilidades e 

pontos comuns.  

Kay (2001), diz que se as oportunidades existentes no mercado puderem ser aproveitadas 

por todos, podem não ser lucrativas para todos, ou até para nenhum dos concorrentes. A 

empresa deve olhar para o mercado como um todo, mas deve escolher o mercado onde 

possa desenvolver as suas competências distintivas. Este mercado é aquele onde as 

competências distintivas da empresa, e/ou os activos estratégicos têm maior relevância.   

A competição com base nos custos só é indicada nas indústrias que têm produção em 

massa. No entanto, os custos como factor estratégico estão na base de todos os produtos, 
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tendo em vista o factor preço final do produto, mas também o carácter de sustentabilidade 

através do uso eficiente dos recursos produtivos.  

A diferenciação, baseada na constante modificação dos atributos dos produtos e dos 

factores de produção, tendo como fonte a inovação, assim como a importância dos 

atributos imateriais, que podem ser utilizados na diferenciação e na focalização, segundo 

Catroga (2002), são apontados como fonte de sucesso nos mercados actuais e, como tal, 

estão na origem de vantagem competitiva das organizações.  

2.4.5. Competitividade e as pequenas e médias empresas 

Segundo dados da Comissão Europeia, as pequenas e médias empresas (PME’s) 

representam 99% do total das empresas comunitárias e chegam a ser responsáveis por 

cerca de 80% do volume total de emprego em alguns sectores, como, por exemplo, o da 

construção civil. Desempenham um papel fundamental na coesão económica e social 

através da tomada de iniciativa dos empreendedores em assumirem a iniciativa de criarem 

negócios, que criam emprego e que contribuem para o crescimento económico, 

contribuindo para o desenvolvimento local. 

As PME’s são geralmente mais flexíveis e mais ágeis na tomada de posições como 

resposta à mudança da envolvente contextual onde se inserem, tirando também melhor 

partido das oportunidades locais, através da iniciativa, da criatividade e da realização 

pessoal. Contribuem para complementar a actividade das grandes empresas, actuando onde 

estas têm menores vantagens competitivas, como nos nichos de mercado, nos mercados 

geograficamente restritos, ou quando as quantidades a produzir são pequenas e não 

interessam às grandes empresas. Estão sujeitas a algumas limitações como a capacidade de 

gestão, organização e de inovação devido à falta de recursos disponiveis. Tem menor 

capacidade de tirarem proveito dos regulamentos e legislações existentes, sendo também 

mais prejudicadas pelas cargas burocráticas a que estão sujeitas pela legislação. Podem ter 

maior dificuldade no acesso a alguns recursos como os financiamentos, a informações, e 

acordos com entidades públicas que fazem investigação, a canais de fornecimento de 

matérias-primas e canais de distribuição. Estas dificuldades podem limitar o seu 

crescimento e a sua competitividade no mercado onde actuam, CCE1 (2005), Caron (2003).  

                                                 
1 Concelho das Comunidades Europeias 
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Detr, apud Rezqui & Zarli (2006), refere que uma consequência da existência de um sector 

com muitas pequenas empresas é a de que não existe massa crítica e motivação para 

investimento em formação, pesquisa e desenvolvimento, porque o principal objectivo de 

uma pequena empresa é o de sobreviver num mercado muito aguerrido e competitivo. 

 Jovanovic, apud Rodriguez et al. (2003), refere que o crescimento mais acentuado no 

estágio inicial das pequenas empresas está relacionado com a aprendizagem e o objectivo 

de ter eficiência do uso dos recursos que foram necessários para a empresa implementar a 

sua actividade, que geralmente é superior ao às necessidades iniciais, e como tal, podem 

ser desenvolvidos. Mas este objectivo pode ser limitado pelas condições existentes na 

envolvente ou pelo medo do empreendedor de perder o controlo da situação por falta de 

capacidade de gestão do mesmo e também por falta de apoio para que possa aumentar esta 

capacidade, assim como por falta de apoio das entidades associativas e públicas, 

esquecendo estas, muitas vezes, o papel das pequenas empresas na manutenção e 

crescimento do emprego. O papel das entidades públicas deve de ser o de favorecer o 

crescimento das PME’s, criando condições para que estas se desenvolvam nomeadamente 

através de incentivos baseados em taxas de impostos mais baixas. 

Para Trehan (2000), existem factores de sinergia relacionados com a produção, as 

tecnologias, o marketing, organizacionais e financeiros que influenciam a tomada de 

decisão e o crescimento das PME’s. Estes factores são os indicados na tabela seguinte: 

Tipo de sinergia Factores 
Produção Economias de escala 
Tecnologias Partilha de R&D e conhecimento 

Transferência de procedimentos técnicos 
Marketing Venda de produtos complementares nos mesmos canais de 

distribuição com a mesma força de vendas 
Organizacionais Eliminar as duplicações 

Aumentar a criatividade pelo aumento da motivação 
Financeiras Aumento das possibilidades de empréstimos 

Baixa do custo do capital 
Possibilidade de envolver-se em projectos com maior risco 
mas mais rentáveis graças a capitais adicionais 

Tabela 3 - Factores que influenciam a eficiência da produção (fonte Trehan 2000) 

O papel das PME’s nos mercados é fundamental, para que os mesmos sejam competitivos, 

quer pelo papel que as mesmas representam em termos sociais, quer pela pressão a que 

sujeitam as grandes empresas de modo a que estas não monopolizem o mercado. A 
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competitividade das PME’s passa pelas condições existentes em termos de 

regulamentação, de politicas de apoio, de exigências em termos de capacidade 

organizacional e de formação dos empreendedores, como uma forma de lhes fornecer 

conhecimentos para que possam superar as possíveis crises de crescimento a que possam 

estar sujeitas.   

2.4.6. O papel dos governos no desenvolvimento da competitividade das 

empresas 

Para Porter (1980, 1985 e 1999), o Estado influencia as condições da procura e da 

competitividade das empresas, através dos regulamentos e leis que incidem sobre o 

mercado e das características da procura pública. O estado deve desempenhar um papel de 

catalisador e de provocador. O papel do estado é criar um ambiente concorrencial onde as 

empresas possam ter vantagem competitiva, incitando à mudança, favorecendo o 

aparecimento de rivalidades internas e de estimular a inovação. Devem evitar a atribuição 

de subsídios, porque estes só inicialmente criam melhorias rápidas mas, geralmente, não 

têm sustentabilidade futura porque não criam bases sustentáveis. 

Para Porter (1999), as principais políticas recomendáveis que os governos devem aplicar 

são: 

• Criar factores especializados, em vez de generalistas, ligados à pesquisa efectuada 

nos estabelecimentos públicos de ensino e com ligação directa às empresas; 

• Evitar diminuir os custos internos de produção com a intervenção através de 

politicas monetárias que favoreçam as empresas, porque se no primeiro instante 

torna as empresas mais competitivas, posteriormente leva a que as empresas não 

melhorem os seus factores de competitividade através da melhoria da produtividade 

e da inovação; 

• Respeitar as normas ambientais e de segurança, com isto força as empresas a 

melhorar a qualidade do produto e respeitar o ambiente criando assim condições 

para que haja inovação e progresso técnico, indo de encontro às exigências dos 

clientes mais exigente. A adopção de normas, que se prevejam que mais tarde 

venham a ser adoptadas globalmente, permite às empresas que as adoptam terem 

uma vantagem competitiva momentânea; 
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• Favorecer a pesquisa pelas próprias empresas, evitando criar estruturas conjuntas 

de pesquisa entre grupos rivais de empresas, porque assim está a limitar-se a 

criatividade e a inovação. As estruturas conjuntas, se existirem, devem ser 

independentes e constituídas no meio universitário; 

• A intervenção directa do estado deverá ser feita nos investimentos em 

competências dos recursos humanos, na inovação e em activos corpóreos. O melhor 

meio de fazer aumentar os investimentos é através da diminuição dos impostos 

efectuados pelas empresas em investimentos, que melhorem a competitividade das 

mesmas, e que sejam efectuados com capitais próprios. Para além, disso estes 

benefícios fiscais, não devem ter um efeito imediato, mas sim a longo prazo; 

• Favorecer a concorrência através de políticas anti-monopólio, não impedindo a 

compra de PME, porque as grandes empresas, com isso, estão a adquirir 

competências que as podem tornar mais competitivas, mas também não permitindo 

que estas desapareçam; 

• Permitir o livre comércio com outros países. 

Para o Boston Consulting Group (1980), os instrumentos públicos para melhorar a 

competitividade das empresas são; a regulamentação da concorrência, a regulamentação da 

estrutura da indústria, as políticas de compras públicas, as politicas de distribuição e o 

financiamento às empresas. 

Segundo Nèzeys (1994), no contexto actual as normas surgem como uma estratégia 

ofensiva das empresas nos mercados internacionais, uma vez que permite às empresas que 

primeiro as adoptam, criar uma certa vantagem competitiva no mercado. Para isso, o 

Estado deverá criar normas para a criação de uma linguagem comum, compatibilização das 

características técnicas e garantia de qualidade do produto. Para além disso, o Estado 

deverá: educar e formar a mão-de-obra; difundir as técnicas, as actividades de R&D, apoiar 

estas actividades e promover a aprendizagem. 

Para Porter (1999), o Estado deve incentivar o aparecimento das redes empresariais porque 

estas podem permitir aumentar a produtividade, por causa de um melhor acesso a recursos 

especializados, tais como pessoas, equipamentos e materiais ou matérias-primas, o que 

permite que se faça um produto de uma forma mais eficaz e eficiente; pela eliminação do 

desperdício, dos stocks, pela comunicação aberta e franca entre os grupos, que é uma causa 

das relações duradouras entre os participantes; pela complementaridade que existe entre os 
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participantes nas redes; pelo acesso facilitado à informação importante para cada um dos 

intervenientes; pelo acesso aos concursos, formação e outros serviços públicos que uma 

PME sozinha não poderia ter hipóteses de aceder; pela simulação e medida das 

performances e outros factores.  

As influências do Estado sobre a melhoria das redes podem ser feitas segundo Porter 

(1999), através: da criação de programas de ensino e de formação especializada; da 

eliminação de obstáculos à concorrência local; da promoção de fóruns para reunir 

participantes das redes; da adopção de regulamentos que propiciem a inovação da rede a 

fim de diminuir a incerteza jurídica, acelerar a actuação e, incitar à melhoria; da promoção 

de ensaios, de certificações de produtos e de serviços independentes que possam servir as 

redes; das compras com discernimento dos produtos e serviços das redes. 

Segundo Nèzeys (1994), a imperfeição dos mercados deve ser aproveitada pelo poder 

público para favorecer o respeito pelas regras concorrenciais e, para entrar no jogo 

favorecendo as empresas nacionais através da exploração das imperfeições no mercado a 

favor destas. 

Para Perrine (2006), a governação deve ter por objecto estudar a informação estratégica 

para poder dar segurança à economia e à competitividade das empresas, porque a qualidade 

e o custo dos produtos são factores importantes, mas também há que ter em conta a 

vontade política de acompanhar as empresas para que os seus produtos possam conquistar 

o mercado. O governo deve promover politicas públicas que: 

• Favoreçam a competitividade através do acompanhamento das empresas com jogos 

estratégicos efectuados através da gestão da informação pública e privada, com 

vista a que estas conquistem os mercados mundiais; 

• Tenham políticas de segurança económica que protejam a estratégia económica 

nacional; 

• Contemplem políticas de influência junto dos organismos que efectuam as regras 

que regem a vida económica. 

Neste contexto, Perrine (2006), diz que deverá existir uma relação de parcerias entre o 

Estado e as empresas, de modo a que exista uma comunhão de ideias e de interesses, de tal 

modo, que possam ser criadas sinergias que possam reforçar a competitividade das 

empresas. Para isso, deverá existir: um esforço de racionalização que vise reduzir a 

incerteza; uma melhor tomada em conta da diversidade e dos pólos de múltiplos poderes 
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que permitam desenvolver procedimentos de mudança; uma vontade de desenvolver 

estratégias de participação para implicar os interessados na elaboração das escolhas 

colectivas. O objectivo do Estado e das empresas deve de ser, segundo Perrine (2006, p 

283):  

• Proteger o seu património imaterial constituído pelas informações, 

saberes e conhecimento; 

• Capacidade de influenciar com integridade o ambiente por acções de 

comunicação e lobing; 

• Capacidade de gerar e explorar informação para produzir 

conhecimento estratégico, organizacional e operacional, tendo em vista 

ser útil não só ao dirigente, mas também a todas as partes interessadas 

que contribuem à competitividade da empresa e da economia. 

O papel do Estado deve ser o de orientar os mercados, de tal modo, que permita que 

existam condições para que as empresas se desenvolvam e sejam competitivas, não 

favorecendo a manutenção de estruturas desadequadas nem de condições que 

conduzam a monopólios.  

2.4.7. Medidas de desempenho 

Para Kay (2001), as medidas de desempenho de uma empresa, que podem ser consideradas 

como medidas de análise do sucesso da empresa, têm por base a análise do valor criado 

pela empresa e geralmente reflectem-se através do tamanho, do volume das vendas, da 

rentabilidade das vendas, da percentagem de mercado e do valor de mercado da empresa. 

Estes factores têm como resultado final, melhores relações com os stakeholders, e na 

criação de maior valor e/ou maior rendimento para os seus sócios ou accionistas, em 

particular. O desempenho de uma empresa depende de diversos factores de entre os quais 

se destacam; a vantagem (ou as vantagens) competitivas que a empresa consegue ter em 

relação aos seus concorrentes e a rentabilidade que esse mesmo mercado proporciona. A 

melhor medida de avaliação do desempenho de uma empresa e de verificar a 

sustentabilidade da sua competitividade, é verificar a extensão de tempo em que essa 

empresa obtém lucros acima da média do sector. 

Segundo Kay (2001), medir o valor de uma vantagem competitiva é difícil, porque as 

vantagens competitivas são sempre relativas, é algo que uma empresa possui e outra não. 
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Para medir o valor, e determinar se existem vantagens competitivas ou não, é necessário 

conhecer o capital empregue e a rentabilidade dos capitais próprios, assim como outras 

medidas como os cash-flow gerados. 

Para Cortés et al. (2006), a rentabilidade das vendas e a rentabilidade económica, são duas 

medidas adequadas de performance económica. 

Segundo McGahan (1999), os objectivos de desempenho estratégico, podem ser expressos 

em termos de: quota de mercado; crescimento dos lucros, totais ou por acção, incluindo o 

crescimento dos dividendos e o retorno operacional. 

Kaplan & Norton (1996), propuseram um modelo a que chamaram Balanced Scorecard 

(BSC), onde propõem um conjunto de indicadores organizados segundo quatro 

perspectivas, que interagem entre si e com a estratégia da organização, para esta indicar 

objectivos a atingir, medidas a tomar para atingir esses objectivos, alvos que vão 

implementar essas medidas e iniciativas que devem ser tomadas. Essas perspectivas são:   

• A perspectiva financeira, para avaliação do desempenho financeiro das estratégias 

utilizadas e como apresentá-las aos accionistas. Alguns dos indicadores utilizados 

podem ser o crescimento do volume de negócios, a rentabilidade das vendas, o 

valor criado para os accionistas; 

• A perspectiva dos clientes, para a avaliação das estratégias adoptadas em relação 

aos clientes. Alguns indicadores que podem ser utilizados nesta perspectiva são 

aqueles que estejam relacionados com prazos, qualidade e custos; 

• A perspectiva dos processos internos, para avaliação dos mesmos que devem ser 

excelentes para ter sucesso junto dos clientes e dos accionistas. Os indicadores 

utilizados nesta perspectiva devem ser os que estejam relacionados com a 

satisfação dos clientes; 

• A perspectiva da inovação e da aprendizagem, para avaliar se as estratégias 

adoptadas permitem a capacidade de inovar e melhorar. Nesta perspectiva, deverão 

ser incluídos os factores que influenciarão o sucesso futuro da organização. 

A utilização de medidas de desempenho que possam ser comparadas, é considerado um 

factor de análise da competitividade das organizações. Diversos programas têm sido 

fomentados, sendo de salientar no caso de Portugal o programa do Instituto de Apoio às 

Pequenas e Médias Empresas Industriais (IAPMEI), Benchmarking e Boas Práticas que 

definiu as seguintes fontes de indicadores de desempenho; financeira, gestão, excelência 
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do negócio, marketing, produção, saúde e segurança do trabalho, energia e ambiente e 

logística e transportes. 

Os indicadores de desempenho para o sector da construção em Inglaterra, apresentados 

pelo Ministro da Construção, são: tempo, custo, qualidade, satisfação do cliente, 

rentabilidade do negócio, saúde e segurança do trabalho e mudança de especificações 

durante a execução de um projecto. 

A escolha das medidas de desempenho depende, do sector em causa e dos objectivos que 

pretendam obter-se com a implementação das mesmas. A sua existência é importante para 

medir a competitividade de uma empresa em relação aos seus concorrentes. 

2.5. Conclusão do capítulo 

A competitividade depende da atitude das organizações, e dos governos dos países onde 

estas se situam, resulta de uma combinação de factores que têm por base; a informação, o 

conhecimento, a tecnologia, a inovação, os consumidores e as suas exigências, a 

capacidade de gestão e a regulamentação dos mercados e da concorrência, com o intuito de 

fazer uma utilização eficiente dos recursos produtivos que uma organização tem ao seu 

dispor. Esta combinação de factores vai influenciar a produtividade de uma organização, 

do sector onde a mesma se insere e do país, contribuindo para que exista um aumento dos 

rendimentos e, por consequência, um aumento do poder de aquisição dos cidadãos e do 

aumento da capacidade de investimento das organizações, nos factores de produção. 

As organizações para serem competitivas nesta época actual, têm de o serem a nível global. 

Para isso, devem ter acesso a factores de produção que também sejam competitivos a nível 

global. Devem procurar estes factores onde eles existam, ou estabelecerem-se nos 

mercados onde eles estejam, como uma forma de beneficiar das vantagens que estes 

mercados possuem, para poderem ser competitivas nesta época da globalização. 
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3. Competitividade e competição na construção civil 

Dada a especificidade do sector da construção civil e das empresas de construção, o 

objectivo deste capítulo é o de fazer uma revisão bibliográfica relacionada com a 

competitividade nas empresas de construção. Começa-se assim por apresentar as principais 

características que moldam o sector da construção civil e que o torna um caso particular, 

dentro da indústria em geral, para depois se apresentar os principais factores de 

competitividade, relacionados com o sector em geral e com o sector na França e em 

Portugal, para finalmente se fazer referência às principais formas de competição existentes 

no sector e à escolha das formas de competição. 

3.1. Principais características da construção civil 

A construção civil é uma indústria com algumas características próprias, que, segundo 

alguns autores, está entre a indústria propriamente dita e os serviços. A posição depende 

dos processos de produção que as empresas utilizam, havendo empresas que se aproximam 

mais dos serviços, porque recorrem à subcontratação das actividades produtivas, limitando-

se a fazer a gestão das interfaces entre estas actividades, actuando como meros 

comerciantes. Estes modelos de produção, variam muito de país para país e de empresa 

para empresa. 

3.1.1. Processo e objectivo da construção 

O processo de construção, segundo Warszawski (1996), diz respeito à execução por uma 

empresa de construção de um conjunto de actividades com o objectivo de executar 

determinado projecto de construção, nos termos e nas condições definidas num 

determinado contrato, de entre as quais se destacam as actividades de planeamento, 

coordenação, incorporação, monitorização e controlo, utilizando os recursos que a mesma 

possui, e a que tem acesso.  

Para Brochier (1998), o processo de construção é constituído por várias etapas com 

diferentes intervenientes, distintos graus de dificuldade de execução e com diferentes 

tempos de execução. As principais etapas do processo global são: a montagem, a 

concepção do projecto, a escolha da empresa (ou das empresas) que vão executar o 

projecto, a realização da obra, a recepção dos trabalhos e, possivelmente a exploração e a 

manutenção. Na etapa da realização da obra, o modelo de execução varia conforme o tipo 
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escolhido pelo dono de obra, e geralmente duas hipóteses são as mais vulgares, a de ser 

uma única empresa que detém o contrato de execução e a existência de lotes em que cada 

um corresponde a uma especialidade, respondendo as empresas que a executam perante o 

dono da obra. 

O dono da obra desempenha o papel central no processo de construção, no entanto, 

geralmente apenas se preocupa com a concepção, execução, qualidade, prazos e custos, 

uma vez que é quem define as necessidades a satisfazer e os métodos de as executar, não 

havendo uma autoridade central que domine todo o processo de comando. Os trabalhos são 

executados pelos diversos intervenientes, de acordo com as especificações do dono da 

obra, e também com os objectivos pessoais de cada um. Estas ambições pessoais, são 

muitas vezes conflituosas, nomeadamente entre os projectistas, que definem os caracteres 

técnicos do projecto e os construtores que se limitam a executá-los, Brousseau & Rallet 

(1995). Estes conflitos surgem essencialmente quando as funções que se pretendem 

satisfazer com o projecto a construir, são mal definidas pelo dono de obra, originando 

conflitos de opinião e de procura de protagonismo, assim como de benefícios pessoais, por 

parte dos diversos intervenientes. No caso do projecto ser entregue a uma única entidade 

que coordena todo o processo, estes conflitos manifestam-se na mesma, entre esta entidade 

e os subcontratados a que ela geralmente recorre. 

As configurações organizativas podem ser de diversos modelos, no entanto a base está 

essencialmente em dois tipos de modelos organizativos que a seguir se apresentam. 

Dono de 
obra

Projecto Trabalhos

Equipa de 
projectistas

Empreiteiro 
geral

Subempreitei
ros

 

Figura 6 - Modelo de construção com base no empreiteiro geral (fonte Carassus 2002, p 116) 

Neste modelo, o empreiteiro geral tem a responsabilidade pela execução do projecto, sendo 

responsável perante o dono de obra pelos subempreiteiros que contrata. 
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Projecto

Equipa de 
projectistas Empreiteiro Empreiteiro Empreiteiro Empreiteiro 

Trabalhos

Dono de obra

 
Figura 7 - Modelo de construção com base nos lotes de execução (fonte Carassus 2002, p 115) 

Neste modelo o dono de obra organiza a execução dos trabalhos por lotes separados, 

conforme a natureza dos trabalhos e as empresas que os executam são responsáveis 

directas perante o dono de obra. 

Em qualquer um dos modelos, não existem relações directas entre os intervenientes na 

execução do projecto de concepção técnica e na execução. Existem outros modelos, como 

por exemplo o modelo em que a concepção e a execução são da responsabilidade do 

empreiteiro geral. Neste caso, a responsabilidade total da concepção e execução é do 

empreiteiro geral e os técnicos que intervêm no processo de concepção respondem perante 

o empreiteiro geral. O papel do dono de obra é menor, ficando limitado à determinação das 

necessidades, que visam ser satisfeitas com o projecto em causa. 

O processo construtivo varia de país para país, sendo esta variação maior quando se 

compara os processos construtivos de um país mais desenvolvido com um de menor 

desenvolvimento. Thomas (2002), refere que nos países em desenvolvimento, os métodos 

de construção são o betão armado e a alvenaria, não se utilizando as estruturas de aço que 

permitem maiores ganhos de produtividade, porque o aço estrutural é mais caro ou não 

existe, não se justificando o seu uso devido a mão-de-obra ser barata, podendo assim 

utilizar-se sistemas de construção que exigem um uso superior da mão-de-obra. A procura 

da utilização de métodos de trabalho mais próximos da aplicação dos métodos científicos 

do trabalho propostos Taylor, com uma aproximação aos modelos de produção dos outros 

sectores industriais, varia de país para país notando-se que naqueles que existe um maior 

desenvolvimento esta tendência é maior, como por exemplo os EUA, Japão e Alemanha, 

Brousseau & Rallet (1995). 
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Para Tang & Ogunlana (2003) e Chen-Yu et al. (2006), o objectivo de uma empresa de 

construção é o de maximizar a eficiência em termos de custos, tempo e qualidade, 

utilizando para isso os recursos de que dispõe como as instalações, os equipamentos, os 

materiais, a mão-de-obra e a gestão, de tal modo que faça um uso eficiente dos mesmos, 

tendo em vista a produção de um serviço de qualidade, que é materializado na execução de 

um projecto de construção.  

Segundo Carassus (2002), o objectivo das empresas de construção, tem tendência a 

modificar-se pela importância desempenhada pelos serviços associados à construção de 

habitação ou de infra-estruturas, pela importância da eficiência da gestão e da interesse na 

optimização ou renovação do stock existente. 

A construção tem por objectivo a montagem de um bem físico, que tem associadas 

exigências funcionais e de qualidade, definidas através da concepção de um projecto, a que 

está também cada vez mais associado a prestação de um serviço, assim como novas 

exigências em termos de funcionalidade.  

3.1.2. Características do produto da construção civil 

Segundo Afonso et al (1998) e INOFOR (1999), a construção civil é caracterizada pela sua 

elevada diversidade e heterogeneidade, em que cada projecto origina um produto com 

características diferentes. As repetições de projectos são raras e, mesmo assim, em alguns 

casos, não pode falar-se em condições idênticas porque a localização não é a mesma, o que 

origina diferenças nos processos de execução. O produto é muito variado e heterogéneo e 

pode ir desde um simples muro de vedação até uma central nuclear. Na sua execução 

podem intervir desde tarefas com pouca especialização, até tarefas altamente 

especializadas que exigem um elevado grau de conhecimento e de competências dos 

trabalhadores que nelas intervêm.  

Para Campinus-Dubernet (2000) e Carassus (2002), a construção tem particularidades 

especiais, mas não é um sector à parte das outras indústrias em geral. Algumas das 

características do produto da construção civil são: 

• Serem muito diversificados e estarem imobilizados no solo, o que impede as 

economias de escala; 
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• Os intervenientes no processo construtivo são muito diversificados e, geralmente, 

não acompanham todo o processo de construção, existindo uma separação entre a 

promoção, concepção, produção, exploração e manutenção; 

• Uma produção de protótipos, que resulta de uma procura localizada e muito 

heterogénea; 

• Um posto de trabalho em estaleiro, geralmente em locais diferentes, efémero, 

complexo e aleatório, que exige a deslocação de pessoas, equipamentos e materiais, 

existindo também uma baixa produtividade do trabalho; 

• Uma qualidade do produto final muito variada e dependente da localização; 

• Os produtos são adaptáveis e têm um preço elevado; 

• Tem uma procura muito sujeita aos ciclos da economia, estagnando mais em 

períodos de baixa do ciclo que as outras indústrias; 

• Estão sujeitos a um dispositivo regulamentar complexo. 

Campinus-Dubernet (2000), estudou a produção na construção civil em quatro países 

(França, Itália, Alemanha e RU), e conclui que a mesma é caracterizada pela dificuldade de 

desenvolvimento de economias de escala, pela duração do produto e pelo carácter 

proteccionista dos mercados, com fortes diferenças entre os mercados. 

Para Carassus (2002), o produto da construção pode dividir-se em edifícios e engenharia 

civil. Os edifícios podem ser subdivididos em edifícios de habitação nova, em melhoria e 

reabilitação e edifícios novos não residenciais. A engenharia civil compreende os outros 

tipos de projectos, como as infra-estruturas de vias de comunicação e as redes de 

distribuição. A procura, por sectores, varia de país para país e em 2000 apresentava os 

valores indicados na tabela2 seguinte: 

 

País Habitação nova Não residencial 

novo 

Melhoria e 

reabilitação 

Engenharia 

civil 

Portugal 50% 18% 6% 26% 
França 23% 17% 37% 23% 
UE 24% 19% 37% 20% 
Suécia 9% 14% 54% 23% 
Irlanda 36% 24% 22% 18% 
Quadro 1 - Diversidade da procura de construção 2000 (fonte Carassus (2002), tabela 30 p.154) 
                                                 
2 Apresenta-se a Suécia e a Irlanda porque, a Suécia é o país da UE que tinha maior percentagem de 
reabilitação, a Irlanda a maior percentagem de edifícios novos não residenciais e Portugal a maior 
percentagem em termos de habitação nova. U.E. a 15 membros.  
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O ciclo de vida do produto construção, fruto do desenvolvimento das teorias de 

sustentabilidade ambiental, tende a caminhar para um circuito onde se faz o 

reaproveitamento parcial dos materiais que foram incorporados no projecto e, como tal, a 

aproximar-se das outras indústrias que estão mais avançadas neste aspecto, Le Moniteur 

(2003).  

Construção
   M ontagem
   Concepção
   Execução

Com pra / Venda
   Gestão
   Exploração
   M anutenção  corrente
   Grandes reparações
   Reabilitação / transformação

Dem olição
   M ontagem
   Estudos
   Execução

 

Figura 8 - O ciclo de vida do produto construção (fonte Carassus 2002) 

O ciclo de vida do produto construção, tende assim a modificar-se. Segundo Myers (2005), 

esta atitude é necessária porque a construção é dos sectores que mais contribui para as 

mudanças provocadas no ambiente, não só pelos impactos directos que a construção de um 

projecto provoca, mas também porque vai fomentar outros impactos provocados pela 

utilização do serviço associado ao projecto de construção. 

3.1.3. Características do mercado da construção civil 

O mercado da construção civil é caracterizado pela heterogeneidade de clientes, de 

produtos e de empresas que actuam no sector, desempenhando os Estados, um papel 

importante na regulamentação e na definição de políticas que se aplicam ao mesmo, assim 

como pela importância das compras públicas para as empresas do sector. 
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3.1.3.1. Mercado 

O mercado é maioritariamente de carácter local, exceptuando-se os projectos de maior 

dimensão que já têm um carácter mais global e estão sujeitos à concorrência das grandes 

empresas. Para a OIT (2001), este carácter local é cada vez mais global, porque a 

construção está sujeita às pressões da globalização para baixar os preços, uma vez que os 

preços dos produtos dos países em desenvolvimento, entram no mercado a um preço mais 

baixo e os clientes das empresas de construção fazem pressão para que os preços das 

instalações industriais baixem, como uma forma de fazer diminuir alguns custos fixos a 

que estão sujeitos. 

O mercado e o sector, costumam ser divididos em dois grandes blocos, o dos edifícios 

residenciais e não residenciais e o dos trabalhos públicos que inclui as infra-estruturas com 

as obras de engenharia, a engenharia industrial e trabalhos em redes e vias de 

comunicação, Tournier (1998). Os clientes do mercado da construção podem ser divididos 

em dois grandes grupos, de um lado as entidades públicas e do outro os particulares.  

Cada região tem as suas características próprias (materiais, técnicas de construção, clima e 

os seus constrangimentos) e, segundo Brousseau & Rallet (1995), o produto da construção 

é caracterizados por ter estas mesmas características, o que leva a que as pequenas 

empresas locais tenham algumas vantagens concorrenciais, porque conhecem bem as 

características do mercado e possuam também um bom conhecimento, dos processos de 

construção utilizados no local. 

A fileira da construção é constituída pelas empresas de construção, pelos promotores, 

projectistas, pelas indústrias de materiais e equipamentos e pelo sistema bancário e 

financeiro, Boublil, apud Carassus (2002). Os promotores, também chamados donos de 

obra, são os clientes directos das empresas de construção, e os outros intervenientes são 

fornecedores directos, ou indirectos, das empresas de construção, conforme se relacionam 

directamente com elas ou por intermédio dos promotores.  

Trata-se de um sector sujeito fortemente às oscilações da procura provocada pelo 

crescimento da economia, porque, segundo Afonso et al (1998) e INOFOR (1999), produz 

bens duradouros com maior dificuldade de transacção, sendo um dos sectores que é mais 

afectado quando existe uma baixa do crescimento da economia. O mercado caracteriza-se 

por alguma instabilidade provocada pelos ciclos económicos, o que condiciona a 

actividade das empresas que nele actuam. 
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3.1.3.2. Clientes 

Os clientes podem classificar-se em dois principais segmentos, o das obras particulares, 

que têm como clientes os particulares, quer sejam pessoas individuais ou colectivas e o das 

obras públicas, que têm como clientes o Estado nas suas diversas modalidades de 

representação. 

O principal cliente dos serviços de construção civil é o Estado e os seus organismos de 

poder local, a seguir, e por ordem decrescente de importância, aparecem os grandes grupos 

económicos, os promotores de empreendimentos, e por último, as famílias e os cidadãos 

individuais, como consumidores do produto da construção.  

O cliente quando intervém directamente no processo de promoção e construção, toma em 

Portugal o nome de dono de obra e em França o nome de Maître d’Ouvrage, Melhado 

(2001).  

O poder dos clientes de influenciarem o mercado é grande no caso do Estado, mediano no 

caso dos grandes promotores e grandes grupos económicos e praticamente nulo pelos 

cidadãos individuais. No entanto, segundo Chen-Yu et al. (2006), o bom desempenho do 

sector da construção é fundamental para prestar serviços públicos de qualidade. Para 

Carassus (2002), os clientes (e os consumidores) estão mais exigentes, embora ainda exista 

falta de conhecimento destes sobre o produto da construção. Esta falta tem vindo a ser 

preenchida pelas organizações que procuram alertar os consumidores para os seus direitos 

e para o desempenho do produto da construção, que complementam o papel regulador do 

Estado. 

3.1.3.3. Empresas 

As empresas de construção têm por principal objectivo, ganhar contratos para execução de 

projectos, nos quais incorporam diversos componentes, que muitas vezes são fornecidos e 

montados por outras empresas. Para Berthier, apud  Carassus (2002), as empresas de 

construção estão entre as empresas industriais e de serviços. Este autor analisou três 

características das empresas; a dimensão das empresas, a intensidade do uso do capital e a 

produtividade do capital. Com isso, constatou que as empresas de construção podem 

caracterizar-se como: próximas da indústria de manufactura de produção de bens de 

equipamento e estão neste caso as empresas de engenharia civil; próximas dos serviços 

fornecidos pelos comerciantes e neste caso incluim-se as empresas de construção de 
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edifícios e próximas dos serviços, as empresas que prestam serviços de manutenção e os 

artesãos. 

O sector da construção tem determinadas particularidades associadas ao tipo de empresas 

existentes que, segundo Carassus (2002), são a heterogeneidade e o contraste entre os 

grandes grupos, as inúmeras PME’s e um grande número de artesãos. A fragmentação do 

sector manifesta-se de uma maneira geral em todos os países desenvolvidos. 

País Número de 
empresas 
(milhares) 

Menos de 10 
empregados 

De 10 a 49 
empregados 

50 e mais 
empregados 

Alemanha 321 77,3% 20,7% 2,0% 
Itália 488 95,7% 4,1% 0,2% 
França 294 92,6% 6,7% 0,7% 
Reino Unido 729 98,3% 1,5% 0,2% 
Espanha 259 91,6% 7,6% 0,8% 
Restantes UE 413 91.4% 7,5% 1,1% 
Total 2504 92,6% 6,7% 0,7% 
Quadro 2 - Número e dimensão de empresas de construção na UE em 1997 (Adaptado de Carassus, 
2002 p.162)  

A Itália e o Reino Unido têm o maior número de empresas artesanais e a Alemanha a 

maior percentagem de médias empresas. A causa desta maior percentagem, das médias 

empresas na Alemanha ser superior à média da UE está em que os mercados de construção 

são regionais e favorecem as médias empresas. Pelo contrário, na Itália e Reino Unido, as 

empresas são maioritariamente locais e actuam muitas vezes como subempreiteiras de 

empresas maiores, o que leva a que sejam mais especializadas e de menor dimensão. 

O carácter local e a evolução dos modelos de gestão, levaram a que, segundo Afonso et al 

(1998) e INOFOR (1999), o mercado se tornasse ainda mais fragmentado e segmentado, 

como consequência do acréscimo de subcontratação por especialidades.  

País  Menos de 10 
empregados 

De 10 a 49 
empregados 

De 50 a 249 
empregados 

250 e mais 
empregados 

Alemanha 20% 37% 26% 17% 
Itália 55% 27% 11% 8% 
França 35% 28% 16% 22% 
Reino Unido 46% 17% 12% 25% 
Espanha 42% 31% 15% 12% 
Restantes UE 26% 30% 22% 22% 
Total 34% 29% 18% 19% 
Quadro 3 - Repartição da actividade da construção segundo a dimensão média das empresas na UE 
1997 (Adaptado de Carassus, 2002 p.163) 
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O mercado caracteriza-se por ser um mercado de proximidade e, para Brousseau & Rallet 

(1995), baseia-se muito na imagem que o empreendedor e qualquer um dos intervenientes 

no processo de concepção e construção, têm junto da comunidade local. Aqueles que têm 

uma melhor imagem, conseguem ter uma reputação melhor, o que leva a que sejam mais 

respeitados e conhecidos, conseguindo assim obter melhores contratos. Este sistema de 

reputação nem sempre é aquele que permite que o cliente escolha o melhor executante, 

porque a evolução do sector é constante e nem todos os participantes conseguem 

acompanhar a evolução do mesmo. Também o carácter local das empresas, e dos 

mercados, impede que os participantes possam participar noutros mercados, por causa das 

características do produto da construção. 

Os modelos de gestão adoptados pelas empresas são muito diversificados e, segundo 

Brousseau & Rallet (1995), o contraste existente entre as grandes empresas e as empresas 

artesanais manifesta-se também nas características organizativas das empresas. As 

pequenas empresas têm estruturas descapitalizadas, muito flexíveis e especializadas 

baseando a sua actuação em processos artesanais. Por sua vez, as grandes empresas, 

utilizam modelos de gestão mais parecidos com as empresas industriais, procuram ganhos 

de produtividade através da gestão baseada no modelo de Taylor/Ford, com o recurso à 

mecanização, ao aproveitamento de economias de escala e de envergadura. Mas mesmo 

com estas aproximações, o sector nunca se organizou como o modelo industrial. Mesmo as 

grandes empresas, não possuem nem os produtos nem todo o processo produtivo. 

3.1.3.4. Regulamentação e modelos de mercado 

A regulamentação dos mercados de construção é, em ultima análise, de carácter local, 

sendo efectuada pelas autoridades locais, com base em regulamentação de âmbito local e 

nacional. A regulamentação dos mercados também está sujeita às regras da concorrência 

emanadas das União Europeia. Carassus (2002), refere que as empresas de construção 

francesas estão sujeitas às regras dos seguintes actores institucionais: comunidade 

europeia, Estado e suas organizações descentralizadas, poder regional e local, conselhos 

regionais, conselhos gerais e comunais, organizações profissionais, organizações sindicais, 

organizações de utilizadores e organizações de proprietários. 

Este modelo, aplica-se de um modo geral aos outros mercados de construção, com algumas 

variações que têm por base a extensão da descentralização do poder do Estado e do poder 

local. 
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Dentro da regulamentação pode diferenciar-se dois tipos em função da aplicabilidade da 

mesma, a regulamentação que se aplica ao produto da construção e a regulamentação que 

se aplica às empresas de construção. A regulamentação que se aplica ao produto da 

construção, nomeadamente à habitação, tem por finalidade proteger o cliente e os 

utilizadores contra os abusos de poder por parte dos promotores, permitindo que existam 

condições mínimas a respeitar para a utilização em termos de funcionalidade, e em termos 

estéticos, sendo esta característica definida, em última análise, pelas autoridades locais 

com base em regulamentação geral e local. Este tipo de legislação é aquele que mais varia 

de um local para outro, uma vez que as normas a que as empresas estão sujeitas na sua 

actuação, tendem a ser mais uniformes por causa das regras da concorrência emanadas da 

União Europeia. 

Embora exista o papel uniformizador das regras da concorrência, o acesso ao mercado dos 

trabalhos de construção está muitas vezes sujeito a barreiras de entrada, que impedem o 

acesso ao mesmo, com base em regulamentos. Salienta-se o caso de Portugal, com os 

alvarás a que as empresas que pretendam ter actividade no sector tem de possuir. Em 

França não existe a obrigatoriedade da existência de uma licença específica para poder 

exercer a actividade, mas existe o sistema de qualificação Qualibat3, que não sendo 

legalmente obrigatório uma empresa possuir este tipo de inscrição e qualificação, é no 

entanto dada preferência, quer em termos de obras públicas, quer em termos de obras 

particulares, às empresas qualificadas neste sistema. 

Para Brousseau & Rallet (1995), o carácter local dos mercados, a regulamentação a que os 

mesmos estão sujeitos, directamente através de leis e regulamentos, e indirectamente 

através dos modelos de compras e politicas públicas, tem originado que os mercados nos 

diversos países tenham evoluído de uma forma diferenciada. Esta mesma forma manifesta-

se também nas técnicas de construção que se utilizam e que também geralmente tem um 

carácter local. 

Os modelos de mercado, essencialmente nos grandes projectos, tendem a aproximar-se, por 

causa das regras da concorrência e são fortemente influenciados pelo papel das compras 

públicas dos serviços de construção, que também influenciam os modelos de gestão 

privados. Mesmo com esta aproximação, ainda existem fortes diferenças nos modelos de 

mercado da construção. Estas diferenças são influenciadas pelo modelo geral de negócios 

                                                 
3 Sobre este sistema de qualificação será apresentada uma secção em capítulos posteriores. 
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dos países e pela tradição do direito dos contratos. Esta diferença acentua-se mais quando 

se compara o modelo continental com o modelo anglo-saxónico, no qual, os contratos têm 

uma maior liberdade de definição dos termos e, por consequência, dos modos de execução 

dos mesmos, em comparação com uma maior definição de modelos nos países sujeitos à 

influência do direito de carácter romano, Horkisson. & Cannella Jr. (2004).  

O modelo anglo-saxónico é caracterizado por uma grande liberdade contratual, pela 

implicação dos principais intervenientes, pela organização dos intervenientes por 

profissões, pela existência de um cargo que tem por finalidade fazer a gestão de todo o 

processo, construction manager. Este tem, por finalidade, aconselhar o cliente sobre a 

construção e a concepção, executar (ou colaborar) na execução dos contratos, gestão do 

estaleiro de obra, zelar para que as normas de saúde e segurança sejam cumpridas e prestar 

assistência à recepção da obra, Campagnac (2002). Os principais tipos de contratos 

existentes no Reino Unido, e as suas características são, segundo Campagnac (2002): 

• Concepção e construção – em que uma única empresa que é responsável pelos dois 

processos. Este tipo de contrato, permite ter um maior controlo dos prazos e dos 

custos, porque existe uma garantia de preço e também permite a possibilidade de 

haver maior inovação. Exige uma maior importância do papel da especificação dos 

requisitos que se pretendem para o serviço associado ao produto, e que é da 

responsabilidade do dono de obra. A qualidade, nos aspectos arquitecturais e 

técnicos, pode ser duvidosa por causa do papel preponderante da empresa 

empreiteira no processo; 

• Value engineering – uma empresa central que assume a responsabilidade pela 

execução e controlo do custo garantindo-o ao cliente. Existe segurança da eficácia 

da concepção, uma vez que é separada do processo de construção e os 

intervenientes respondem perante o dono de obra. O controlo da concepção e da 

execução são independentes. Exige que o dono de obra especifique de forma 

exigente os requisitos a satisfazer. Neste modelo, a empresa central tem por 

finalidade optimizar o custo objectivo através da análise do projecto e da promoção 

de alternativas; 

• Partnering – o promotor e a empresa que constrói (ou gere o processo de 

construção) criam relações de longa duração fundadas na confiança mútua, 

atribuindo ao contratado diversos projectos. Exige a criação de uma equipa de 
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projecto e a transparência de procedimentos, incluindo o contabilístico e o 

financeiro. 

O código dos mercados públicos francês, no que diz respeito aos mercados de trabalhos 

públicos permite que existam diversos modelos, sendo aquelas que têm aplicação mais 

directa aos mercados de construção: o concurso aberto ou restrito, o procedimento 

negociado e o diálogo competitivo4. Estes três modelos podem ter por base contratos em 

preços unitários, em preço global ou na melhoria das prestações qualitativas do produto e 

da redução do custo de produção. 

Para Agulia et al (1995), a tendência dos mercados actuais de executarem as obras mais 

relevantes com base em contratos de concepção/execução/exploração, têm as seguintes 

vantagens, para as entidades públicas: a realização imediata de uma obra sem necessidade 

de onerar os orçamentos destas entidades públicas; a garantia de uma boa execução, uma 

vez que a empresa contratada também será a que fará a manutenção e como tal terá uma 

responsabilidade global pelos trabalhos e pela qualidade dos mesmos. Por sua vez, pode ter 

as seguintes desvantagens para as entidades públicas: pode originar que esta tenha de pagar 

um custo superior a que teria se tivesse recorrido a um empréstimo e ao aparecimento de 

um endividamento escondido do contribuinte e/ou os parceiros da colectividade. 

Para a empresa que é contratada as vantagens são maiores porque permite que esta diminua 

a variabilidade das suas fontes de receita permitindo que tenha um fluxo de caixa mais 

previsível, permitindo planificar os seus meios financeiros por um período mais largo e, 

também, planificar melhor os seus trabalhos, o que pode originar uma melhor utilização 

dos recursos e uma diminuição do risco financeiro. Segundo Pot (2005), este modelo 

permite obter ganhos de mais de 15% em relação aos modelos tradicionais de concepção e 

execução separadas, com base em empreiteiro geral.  

Este modelo tem como principal inconveniente a eliminação das PME’s, por não terem 

capacidade de financiar a operação, por ausência de fundos próprios e de ausência de 

capacidade de endividamento perante a banca. 

Os modelos de mercados influenciam a competitividade do sector da construção do país. É 

nesta base que a preocupação da Comissão das Comunidades Europeias pela facilitação do 

                                                 
4 Estes modelos de contratos públicos serão apresentados em capítulo posterior e, como tal, não vão ser aqui 
desenvolvidos. Merece novamente aqui referência a quase obrigatoriedade da existência de lotes separados, 
conforme a natureza dos trabalhos de construção, pela importância que a mesma tem na especialização das 
empresas 
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acesso das PME’s a este tipo de mercado, procurando criar condições para que tal possa 

acontecer, nomeadamente criando condições para a promoção de redes de empresas, que 

possam unir-se para aceder a estes mercados. 

3.1.4. O papel da construção 

O papel da construção na economia dos países varia conforme o grau de desenvolvimento 

dos mesmos. Segundo a OIT (2001), e com base em dados de 1998, os países 

desenvolvidos que têm um PNB por habitante superior a 9.266 dólares, representam 77% 

do mercado mundial de construção e dão emprego a 26% da mão-de-obra. Os países em 

desenvolvimento ou subdesenvolvidos representam só 23% do volume global da 

construção, mas dão emprego a 74% da mão-de-obra. Estes valores mostram a importância 

do papel da construção nos países, especialmente quanto à questão do volume de emprego 

que o sector proporciona. 

A construção na Europa Ocidental, segundo Carassus (2002), caracteriza-se por ter um 

parque habitacional com um elevado stock, em que os detentores estão fortemente ligados 

ao mesmo, originando um menor volume de troca de habitação e alguma imobilidade das 

pessoas. Os trabalhos de manutenção e de reabilitação representam a maior fatia do volume 

de negócios da construção. Existe um aumento acentuado da importância da gestão e de 

outros serviços associados à construção, como a manutenção, a exploração e até dos 

serviços financeiros. Os países que melhor representam este modelo são, a França, o R.U. 

os países Escandinavos e a Itália. Os países da Península Ibérica têm tendência a 

aproximar-se deste modelo. A preponderância da construção na Europa é a de a actividade 

de manutenção e de reabilitação ser uma parte cada vez mais importante no sector. Os 

países em que este desenvolvimento ainda está um pouco além, como é o caso de Portugal, 

terão tendência a aproximar-se da média do sector. Nos países desenvolvidos, como os 

EUA e Canadá, o papel do stock da construção é diferente, uma vez que existe uma maior 

mobilidade das pessoas com a correspondente troca de habitação.  

O papel dos principais intervenientes no sector, tem sido posto em causa porque, segundo 

Carassus (2002), há uma necessidade de adaptação dos papéis desempenhados a uma 

maior e melhor preocupação com a gestão do serviço associado à construção. Como uma 

consequência desta alteração dos papéis, é notório o aparecimento de novas profissões e/ou 

funções, como o dos gestores da manutenção e da utilização, que fazem a gestão do serviço 
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que está associado a um projecto de construção. Com o aumento deste serviço associado 

dá-se um acréscimo do risco associado à construção pela tomada dos novos serviços 

associados a ela (manutenção, exploração, financiamento, etc.), mas que por sua vez, 

trazem maior margem financeira aos projectos, assim como permitem um rendimento mais 

prolongado no tempo. Outro papel que tem mudado, é o que se refere à construção nova, 

que tem de ser analisada em função da optimização do parque existente, com uma 

criteriosa selecção dos projectos, em que o papel da escolha novo/reconversão tem um 

função importante e deve ser analisado em função da sustentabilidade (ambiental, social e 

económica) da gestão contínua de um serviço e não só do processo de execução. As 

exigências em termos de qualidade, de gestão e da manutenção, crescem e as empresas têm 

necessidade de uma gestão eficiente dos meios de produção e dos componentes (materiais 

e produtos) do produto da construção, como uma forma de reduzir futuras despesas. 

Para Du Terte & Le Barc apud Carassus (2002), existe um novo paradigma técnico e 

económico que está a emergir no sector da construção que é dado pela, postura ambiental, 

postura de diversificação de produtos, postura produto serviço (oferecer produtos 

associados a serviços), postura de complexidade e de tempo real de utilização de novas 

tecnologias de informação e pelas posturas económicas. Este novo paradigma leva a que as 

empresas tenham de actualizar-se constantemente e de estar atentas às mudanças que a 

envolvente contextual quer que elas façam. Este novo paradigma, também tem de dar 

resposta à necessidade de mão-de-obra que se faz sentir nos países mais industrializados, 

devido à falta de atracção do sector em relação aos jovens, essencialmente, no que diz 

respeito, a algumas actividades mais penosas e pelo papel que desempenha na existência de 

desemprego nestes países. 

No que se refere ao papel da construção de novos projectos, segundo Carassus (2002), o 

carácter económico da construção não é o do crescimento maciço do stock de existências, 

quer em termos de edifícios ou de infra-estruturas, mas sim, a optimização da construção, 

quer através de novas obras, quer da melhoria ou requalificação das existentes, tendo por 

objectivo criar um ambiente mais sustentável, utilizando de forma mais eficiente, os 

recursos. 

Para Chen-Yu et al. (2006), a construção desempenha um importante papel na sociedade, 

porque o seu objectivo é o de prestar um serviço público que pode ser utilizado por muitos 

cidadãos e as obras públicas são feitas com fundos que provêm dos mesmos. Prestar um 
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serviço público com qualidade e a um custo adequado, tendo por base uma utilização 

eficiente dos recursos, deve ser o objectivo das empresas de construção. 

Neste mesmo sentido se pronuncia o estudo efectuado pela Manchester Business School5, 

(2006), que refere a economia europeia é influenciada pelos diversos sectores de actividade 

e que a influência que o sector da construção manifesta-se através da eficiência da 

utilização dos recursos e do seu nível de preços. 

3.1.5. O papel dos governos no sector 

Os governos desempenham importantes papéis no campo da regulamentação, das compras 

públicas e da formação. Para Brousseau & Rallet (1995), o papel dos governos no sector, 

deve ser o de definir regulamentação que permita que as condições e a qualidade de vida 

das pessoas, que utilizam o produto da construção, ou que vêem interferir no seu habitat as 

construções, não seja deteriorada, porque a construção é um sector com forte impacto 

paisagístico e ambiental, que interfere com as condições de vida das pessoas, e com todo o 

ecossistema em geral.  

O Estado, como cliente das empresas de construção e fornecedor de serviços públicos, 

desempenha um importante papel no fornecimento destes serviços aos cidadãos em geral. 

Muitos destes serviços, têm associados um serviço de construção, quer de forma directa na 

execução de uma obra, quer de forma indirecta pela utilização de serviços de construção, 

que são utilizados pelos diversos departamentos do poder público. O Estado, como o maior 

cliente de serviços de construção, tem o poder de influenciar o mercado e as empresas que 

nele actuam. Esta influência, deve ser efectuada com base na procura de serviços de 

construção de qualidade e em cuja execução foram tidas em conta a eficiência da utilização 

dos recursos Chen-Yu et al. (2006). 

O papel dos governos também se manifesta pelo serviço de formação que este presta 

através da formação, escolar e profissional e de outras políticas relacionadas com a 

promoção da inovação, como cliente e como impulsionador e apoiante das estratégias de 

inovação, nos concursos de compras públicas. 

                                                 
5 Estudo sobre a competitividade do sector da construção na União Europeia, promovido pela Comissão 
Europeia, contrat n.º 30 – CE-0043801/00-12 
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3.2. Factores de competitividade da construção civil 

As empresas de construção, com as suas características que as diferenciam de outros 

sectores, têm factores de competitividade, que embora sejam do mesmo género das 

empresas em geral, possuem algumas variações em relação a estas, que são causa da 

peculiaridade do sector. 

3.2.1. Constrangimentos existentes no sector 

O sector da construção é influenciado por diversos factores que podem originar alguns 

constrangimentos impedindo o desenvolvimento do mesmo, assim como a melhoria da 

produtividade. Para Sawhney et al. (2004), existem três grupos de factores que influenciam 

a construção civil: aqueles que intervêm directamente na produção, como os materiais e 

produtos, a mão-de-obra e os equipamentos, a gestão que é efectuada destes recursos; o 

carácter local do produto da construção que é influenciado pelo local onde o mesmo é 

implantado, que dizem respeito às condições do local de implantação e; as variações que 

existem nos materiais e nos recursos que são influenciados indirectamente pelo local de 

implantação.  

O sector da construção, baseia-se, na maioria dos casos, em redes temporárias que se 

organizam à volta de um projecto de construção e é à volta da execução deste projecto, que 

se materializa num estaleiro de construção, que intervém os mais diferenciados elementos 

que executam diversas actividades, muitas vezes sem interligação entre elas, os quais 

devem coordenar os seus esforços para a execução de todo um conjunto que é o produto 

final, Brousseau & Rallet (1995). Como os diversos intervenientes (empresas) não 

participam em todo o processo de construção, limitando-se a fazer os trabalhos definidos 

pelos arquitectos e outros técnicos, que foram contratados pelo dono de obra, o papel das 

empresas no controlo do processo é diminuto, limitando-se a procurar condições adequadas 

para as actividades que vão executar. Esta procura, baseia-se muitas vezes, nas relações 

directas informais, ultrapassando as estruturas hierárquicas criadas e também, algumas 

vezes ignorando o planeamento operacional programado. Estas relações informais 

desempenham assim um importante papel, porque se por um lado podem ser um factor que 

contribui para dificultar as mudanças organizacionais, por outro lado, permitem que sejam 

tomadas decisões locais imediatas na resolução de problemas que surgem no processo de 

gestão. Como resultado destas relações informais, surge assim uma maior flexibilidade que 
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pode ser posta em causa se estas relações informais desaparecerem, Brousseau & Rallet 

(1995). Estes autores apontam o exemplo do uso de meios electrónicos de troca de dados e 

informação (como o EDI), que pode criar problemas devido ao esbatimento destas relações 

informais.  

 

Materiais e produtos
Mão-de-obra
Equipamentos

Variações nos materiais Condições do clima
Condições do solo
Outras condições ambientais
Padrões de qualidade
Uso antecipado
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Stakeholders

Variações no uso dos 
equipamentos
Variações nos recursos e nos 
métodos

Produto de caracteristicas 
únicas

Sector da 
construção

Variações na produtividade 
da mão-de-obra

 

Figura 9 - O que influencia o sector da construção (adaptado de Sawhney et al. 2004, p153) 

Um constrangimento importante é fraca produtividade do sector, que para Terte, apud 

Carassus (2002), é uma causa do trabalho ser efectuado em estaleiro, funcionando este 

como uma empresa autónoma, com problemas de gestão das interfaces o que origina 

dificuldades na melhoria da produtividade. Esta melhoria pode ser conseguida, através da 

gestão das interfaces, tentando eliminar os constrangimentos que aparecem. Os ganhos de 

produtividade, baseados na gestão científica das actividades (de Taylor/Ford), com base na 

intensidade directa do trabalho, na especialização e no controlo, têm pouco significado na 

construção civil. Neste sentido, Terte (2000), diz que a produtividade total do estaleiro não 

é a soma das produtividades individuais do trabalho directo, mas sim, do trabalho 

relacionado que é influenciado pelas tarefas de regulação, pela capacidade adaptação e de 

tratar e de fazer circular a informação 

Outros factores que interferem com a produtividade do sector, estão relacionados com a 

procura, segundo Briscoe, apud Carassus (2002), que para além de ser muito heterogénea, 

é muito variável. Esta variabilidade tem a ver com o facto do produto da construção ser um 

bem caro e estar a sua procura, muito sujeita aos ciclos e expectativas económicas, o que 
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origina épocas de procura mais intensa com outras em que é menor, criando incerteza no 

sector e limitando a introdução de estratégias de melhoria a longo prazo. Por sua vez, a 

complexidade e número de intervenientes na concepção dos projectos, leva a que as 

especificações existentes sejam muitas vezes alteradas na altura da execução, o que impede 

um planeamento e gestão eficaz dos meios afectos à produção. Os métodos de construção 

utilizados, também são muitas vezes ineficientes, sendo apontadas como causas desta 

ineficiência: a falta de formação; o uso de técnicas inapropriadas; o papel conservador dos 

clientes e consumidores que dificultam a mudança; a existência de excesso de pessoal em 

estaleiro, que é uma forma de colmatar a existência de imprevistos e uma gestão 

insuficiente, por falta de capacidade de gestão e intervenção em todo o processo de 

construção. 

Para Allmon et al. (2000), os factores que interferem com a produtividade são: o carácter 

único do projecto de construção, que impede a existência de economias de escala; a 

dificuldade de introdução de novas tecnologias, devido à muita fragmentação do sector, 

que está sujeita aos ciclos de negócio; da existência de uma boa gestão de todos os 

recursos, nomeadamente na organização do trabalho e o comprometimento dos 

empregados, implementado uma gestão com base em objectivos e prémios; nas tendências 

salariais e na formação inicial e contínua que é dada aos empregados. As tecnologias 

permitem ganhos competitivos, mas estes são geralmente de carácter temporário porque 

não se dá a implementação e o aproveitamento das mesmas de uma forma contínua, mas 

sim em função dos ciclos económicos. 

A construção também está sujeita a fenómenos de natureza técnica, sócio-económica, e 

políticos que, segundo Tournier (1998), a afectam. Os aspectos técnicos referem-se ao 

aumento da incorporação tecnológica, o que leva a que as obras sejam mais sofisticadas 

exigindo um aumento da mão-de-obra especializada, um aumento dos custos e, como 

consequência, uma ligeira melhoria da produtividade. Os sócio-económicos, dizem 

respeito aos aspectos relacionados com a sociedade, nomeadamente em termos de 

demografia e aspectos culturais e com os ciclos da economia e outros, dos quais se destaca 

o papel importante das taxas de juro. Os políticos dizem respeito às características da 

procura pública e das políticas governamentais, nomeadamente em termos de políticas de 

desenvolvimento e políticas sociais de habitação. 
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As estratégias adoptadas pelas empresas do sector da construção, são reactivas às 

mudanças do mercado porque, para Brousseau & Rallet (1995), estão muito dependentes 

da procura e não têm os capitais necessários, nem conseguem superar os constrangimentos 

técnicos, para adoptarem estratégias de carácter pró-activo e imporem mudanças no 

mercado. Existe uma excepção que é a que é dada pelas grandes empresas especializadas 

em determinado segmento do mercado, que tomam atitudes mais pró-activas, como uma 

forma de diferenciação no segmento através do investimento em tecnologias e inovação. 

As PME’s baseiam a sua actuação em processos artesanais, têm geralmente estruturas 

descapitalizadas, muito flexíveis e especializadas reagindo às mudanças da envolvente de 

uma forma rápida. Por sua vez, as grandes empresas, utilizam modelos de gestão mais 

parecidos com as empresas industriais, procuram ganhos de produtividade através da 

gestão Taylor/Ford do trabalho, com o recurso à mecanização, ao aproveitamento de 

economias de escala e de envergadura. Mesmo as grandes empresas, não possuem nem os 

produtos nem todo o processo produtivo, limitando-se geralmente a uma pequena parte do 

processo. Neste caso aproximam-se mais do modelo industrial, contudo o sector contínua 

com grandes divergências em relação a este modelo.  

Segundo Cardoso (1996), o sector da construção debate-se com diversos problemas que 

impedem a melhoria da produtividade. Estes problemas dizem respeito: 

• À falta de qualificação da mão-de-obra, em termos de qualificação inicial e de 

formação ao longo da vida. A formação inicial depende muito das políticas dos 

governos em relação ao sector e a formação contínua, dos regulamentos a que a 

mesma está sujeita, sendo para além disso, dificultada pela rotatividade do pessoal 

e da produção ser realizada em estaleiro; 

• Falta de conhecimento das técnicas de construção, que está associada à formação e 

ao carácter local do produto da construção que é muito heterogéneo; 

• Desconhecimento dos custos reais de produção, pela dificuldade de implementação 

de modelos de controlo de gestão que levem ao conhecimento destes. A utilização 

de instrumentos de controlo, é dificultada pela especificidade do sector e também 

por falta de instrumentos de controlo adequados; 

• A problemas de comunicação interna e externa entre os diversos intervenientes no 

processo global de construção; 
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• Á dificuldade em conseguir-se adequar o trabalho em conjunto dos diversos 

intervenientes no processo de construção, mesmo entre a empresa geral e os 

subcontratados; 

• Á falta de capacidade de muitas empresas em investirem na integração vertical e 

horizontal, nomeadamente através dos modelos de concepção e de realização que 

levam a que exista uma melhoria da produtividade; 

• A dificuldades de gestão da cadeia de subcontratação, e falta de competências 

técnicas e organizacionais destes; 

• Limitada cooperação entre os fabricantes de materiais e produtos, os fornecedores e 

as empresas que os incorporam no processo de produção; 

• Falta de qualidade, que origina desperdício de todos os recursos em geral, uma vez, 

que as reparações são muitas vezes difíceis e podem ocasionar desordens pós 

ocupacionais. 

A construção tem aumentado a sua produtividade de uma forma inferior às outras 

indústrias. Segundo Tournier (1998), no período compreendido entre os anos de 1980 e 

1995, e no que se refere à França, a indústria aumentou em média a sua produtividade 

anual em 3,7% e a construção só teve um aumento de 3,1%. 

 

Sector 1980 1995 % de aumento anual 

Construção 100 157 3,1 

Indústria 100 172 3,7 

Quadro 4 - Comparação da melhoria da produtividade da construção e da indústria entre 1980 e 
1995 (fonte Tournier 1998) 

3.2.2. Principais factores de competitividade da construção civil 

São muitos os factores que influenciam a competitividade das empresas de construção. No 

que diz respeito a factores internos intrínsecos das próprias empresas, os quatro que são 

apontados como mais importantes são: a especialização das empresas, a experiência que as 

mesmas têm, a aposta que fazem na inovação e a qualidade. 

3.2.2.1. Especialização 

A especialização é apontada como um importante factor de competitividade das empresas 

de construção. No estudo efectuado por Flanagan & Norman, apud  Fu et al. (2003), no 
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Reino Unido verificaram que existia um concorrente com uma elevada taxa de sucesso nos 

concursos. Pela análise do mesmo apuraram que este tinha uma vantagem competitiva, que 

surgia da estratégia prosseguida de se especializar num determinado tipo de construção. 

Desta constatação concluíram que orçamentar para um determinado tipo de clientes ou de 

projectos, associado à aprendizagem baseada na experiência, em termos de orçamentação e 

de execução, pode ser um factor de vantagem competitiva. Ao especializar-se num 

determinado tipo de projectos, similares em tipo de trabalho e de volume de execução, e ao 

orçamentá-los com frequência, uma empresa adquire experiência e conhecimento do tipo 

de projectos e, com isso, pode obter métodos que lhe permitam reduzir os custos, tomar 

conhecimento das condições e poder aceitar maiores riscos, por ter um melhor 

conhecimento e controlo dos mesmos.  

A especialização, segundo Fu et al. (2002), também é o resultado do reconhecimento por 

parte das empresas de que não podem ser igualmente competitivos em todos os sectores da 

construção, pelo facto dos recursos serem limitados e, como tal, recorrem a ela. A 

especialização pode ser feita de diversas formas, segundo: o tipo de cliente, segmentação 

do mercado em tipologias de clientes, com base na determinação das necessidades 

associadas, procurando-se assim, uma especialização em determinadas características do 

produto construção, que estejam associadas a um determinado segmento de clientes; área 

geográfica de actuação para a qual, a empresa tenha capacidade de satisfazer a procura 

local, com as competências existentes ou que possa adquirir, como o carácter é local exige 

uma forte imagem da empresa ou do empreendedor junto da comunidade local; tipo e 

tamanho da construção, procurar um determinado tipo e tamanho que se adeqúe às 

competências da empresa, porque permite que esta tenha os recursos adequados para tal 

fim.  

A especialização num determinado tipo de produto para um determinado mercado, 

segundo Kale & Arditi (2002), permite às empresas de construção concentrar os seus 

esforços na criação de competências que se adaptem às necessidades dos seus clientes, 

ficando em condições de obter ganhos de experiência que lhe permitem obter algumas 

vantagens competitivas em relação às empresas que não adoptem este tipo de postura. 

Um factor que contribui para a especialização, é a divisão da obra em lotes separados 

conforme o tipo de trabalho, porque permite às empresas adequarem-se a este determinado 

tipo de trabalho, criando conhecimento e rotinas que possibilitam ter uma melhor 
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produtividade. Isto também leva, a que exista maior competição entre determinado tipo de 

empresas que têm competências idênticas, criando as condições para que estas se 

desenvolvam e entrem em concorrência, o que pode originar um maior controlo dos 

factores de produção associados e até a uma possível baixa dos custos. Neste sentido, se 

pronuncia Arrow, apud Fu et al. (2002), referindo que o desempenho do aprendiz, melhora 

se repetir as mesmas tarefas, criando rotinas e com base nelas, e no conhecimento 

adquirido, ter a possibilidade de inovar e aumentar a produtividade. Esta inovação, mesmo 

que provoque uma variação mínima do âmbito do trabalho, pode levar a uma eficiente 

execução da tarefa. A especialização pode ser um factor que contribui para que as 

empresas se tornem mais competitivas, para o aumento da concorrência e, em 

consequência disso, para que haja uma melhor utilização dos recursos utilizados e um 

abaixamento dos preços. 

3.2.2.2. Experiência 

A experiência como um factor de competitividade na construção civil, segundo Fu et al. 

(2002), está presente na capacidade para determinar os custos estimados da produção, o 

conhecimento do mercado e das características dos concorrentes, que são um factor chave 

de uma proposta (orçamentos) para execução de um trabalho. A capacidade de orçamentar 

um trabalho, tendo por base custos de produção conhecidos alicerçada na experiência de 

trabalhos anteriores e no conhecimento dos factores competitivos que os concorrentes 

possam ter em relação a esse projecto, bem como das preferências do promotor do mesmo, 

são fundamentais numa proposta de execução de um trabalho de construção. 

Para autores como McNeill & Clark, Olomolaiye et al. e Ostwald apud Fu et al. (2002), a 

eficiência da construção está relacionada, com a experiência que uma empresa tem na 

execução de um determinado tipo de trabalho. Esta experiência pode surgir da 

aprendizagem efectuada com a execução de obras e, geralmente é adquirida, através da 

execução de trabalhos de carácter idêntico, com actividades e tarefas que se repetem, o que 

leva a uma maior familiarização com este tipo de actividades. Pode também antecipar 

possíveis problemas, assim, como a estar melhor preparado para aqueles que possam 

surgir. A experiência, e a aprendizagem que ela permite ter, podem: 

• Trazer melhorias da produtividade; 

85 



• Originar um melhor planeamento da produção, com uma melhor atribuição dos 

recursos e um mais eficiente uso dos mesmos, o que origina uma melhor 

organização e coordenação dos trabalhos; 

• Permitir aperfeiçoar os métodos de trabalho e o desenvolvimento de equipamentos 

que permitam ter uma maior eficiência produtiva; 

• Permitir ter um melhor conhecimento dos materiais e produtos existentes no 

mercado, o que origina a que a empresa adquira aqueles que melhor se adaptam às 

necessidades da produção; 

• Conhecer melhor os processos de execução e as possíveis falhas dos mesmos, 

nomeadamente no caso da segurança; 

• Ter uma melhor visão do que se passa na envolvente, permitindo ter uma 

aprendizagem mais rápida. 

Fu et al. (2002), referem que a experiência é baseada em cinco principais sub tipos que 

permitem acumular conhecimentos e aprendizagem dos principais factores relacionados 

com cada um e que são fonte de êxito para a execução dos projectos de construção. Estes 

subtipos estão relacionados com a experiência:  

• Da gestão, ter participado em projectos anteriores idênticos permitindo acumular 

experiência e conhecimento na gestão dos mesmos;  

• Da tecnológica, porque permite que se tenha conhecimento dos melhores processos 

utilizados e das técnicas com eles relacionadas;  

• Na orçamentação através do conhecimento dos custos de produção e do 

conhecimento de problemas existentes em projectos anteriores;  

• No conhecimento dos factores locais, onde os projectos são executados e, em 

termos de técnicas localmente utilizadas, modelos de negócio, normas e 

regulamentos aplicáveis quer em termos de segurança, de ambiente ou outras 

relacionadas com a execução do projecto;  

• No conhecimento das características dos clientes e das suas necessidades que é 

preciso satisfazer, assim como dos factores que podem levar ao sucesso junto 

destes clientes; experiência em termos de conhecimento e relacionamento com os 

meios institucionais e burocráticos. 

A experiência, para Love et al.,apud Fu et al. (2002), é o caminho para melhorar a 

competitividade de uma empresa de construção, porque é com base nela que uma 
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organização, que procura contratos públicos, tem de ter um sistema de aprendizagem que 

lhe permita aprender com as experiências passadas para procurar antecipar o sucesso ou o 

fracasso, de experiências futuras, assim como para poder aprender com o sucesso ou 

fracasso dos outros. O processo de aprendizagem relacionado com a experiência manifesta-

se de dois modos, na orçamentação e na construção: 

• Na orçamentação, porque lhe permite conhecer o mercado, assim como a posição 

competitiva da empresa; 

• Na construção, através da experiência da: gestão da cadeia produtiva e da cadeia 

logística, do planeamento dos trabalhos, da gestão da subcontratação, e do uso das 

tecnologias e dos resultados que esta propiciou; dos custos passados existentes em 

bases de dados; do conhecimento das condições existentes no local de execução da 

obra, como sejam os aspectos sócio-económicos, políticos e regulamentares, das 

práticas comerciais e laborais; do conhecimento institucional do cliente e das suas 

preferências. 

A competição, com base no conhecimento adquirido pela experiência na orçamentação de 

propostas, encontra algumas dificuldades que, segundo Fu et. al (2002), estão relacionadas 

com a dificuldade e obtenção de informação nomeadamente no que diz respeito: ao acesso 

aos orçamentos dos concorrentes, dificuldade de obter elementos para comparar propostas; 

à dificuldade de estimar preços de mercado, essencialmente por desconhecimento das 

estratégias concorrenciais dos concorrentes; a determinação da probabilidade de vencer o 

concurso e à dificuldade de antecipar o tempo em que os projectos serão colocados a 

concurso, o que dificulta o planeamento dos meios de produção. 

A experiência na orçamentação, tem algumas características internas e externas que são 

relevantes para a capacidade de obter sucesso para as propostas que uma empresa 

apresenta. Para Mochtar & Arditi (2001), estas características são no aspecto interno: 

capacidade de conhecimento sobre o mercado (em termos de concorrentes e de clientes) e a 

capacidade de ter políticas de marketing junto destes, valor anual dos contratos e, tipo de 

cliente existente na maioria dos contratos. As variáveis externas estão relacionadas com as 

características do dono da obra, e dos concorrentes e a procura do mercado. 

A aquisição de experiência, tendo em vista melhorar a competitividade de uma empresa de 

construção, está relacionada com os processos de orçamentação e de construção, 

permitindo que a repetição de projectos crie a possibilidade de melhorar o conhecimento 
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sobre os factores produtivos, através da criação de rotinas e da antecipação de prováveis 

constrangimentos que possam surgir, no processo de orçamentação e/ou de produção, 

permitindo contribuir para aumentar a competitividade da empresa. As empresas de 

construção, baseiam muito a sua actividade na experiência que tem em relação ao tipo de 

projectos e de mercados, procurando aqueles que melhor se adequam às suas 

características e seleccionando também, colaboradores que tenham a experiência e 

conhecimento sobre os mesmos. 

3.2.2.3. Inovação 

A inovação, segundo autores como Damanpour & Evan, Subramanian & Nilante, apud  

Cho & Pucik (2005),  permite aumentar a competitividade das empresas. Uma empresa que 

inova, em termos de processos ou de produtos, consegue obter desempenho superior 

àquelas que adoptam uma postura conservadora no mercado. A inovação está muitas vezes 

associada ao crescimento e aumento da produtividade, sendo esta a base dos desempenhos 

superiores das empresas inovadoras, Schumpeter, Schmookler, apud Slaughter (1998). A 

inovação também pode contribuir para uma maior notoriedade de uma empresa. Este 

aumento de notoriedade pode originar uma maior rentabilidade do negócio, obtendo assim 

a empresa uma vantagem competitiva.  

O fundamento para a inovação, está essencialmente na satisfação das necessidades dos 

clientes e da melhoria da utilização dos recursos produtivos e, segundo Gann apud Ling 

(2003), pode estar relacionada com diversos factores como: a pressão por parte dos clientes 

em exigir produtos mais adequados e com melhor desempenho (mais qualidade); a 

necessidade de reduzir os custos de produção, com uma utilização eficiente dos recursos e 

com a necessidade de diminuir os prazos de execução. 

A inovação nas empresas de construção é predominantemente ocasionada por causas 

externas que acontecem na envolvente, como as mudanças nas necessidades dos clientes e 

as condições previstas nos projectos. O processo de inovação é comportamental por 

natureza e cíclico, começando pelo diagnóstico, planeamento da acção, acção e avaliação 

das especificidades da aprendizagem. O ciclo inicia-se como uma forma de dar resposta à 

necessidade do mercado, que geralmente se manifesta através das exigências do projecto, 

das necessidades dos clientes ou da introdução no mercado de novas técnicas e/ou 

tecnologias.  
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A inovação, para Wallez & Bousquet (1999), também pode ter por base a modernização, 

ser uma estratégia profissional e uma cultura de classe. A modernização é necessária para 

dar resposta a uma procura social, procurando criar condições de trabalho mais condignas e 

seguras através de novos processos de produção e para poder fornecer produtos com 

melhores desempenho e com uma utilização mais eficaz dos recursos. A estratégia 

profissional, como um modo de afirmação e de diferenciação em relação aos outros, a que 

está associada a necessidade pessoal de reconhecimento pela sociedade. Uma cultura de 

classe, associada a determinadas profissões, como um modo de afirmação colectiva perante 

a sociedade. A inovação e a sua componente de modernização, têm um papel importante na 

construção civil, na procura de soluções que ofereçam melhores condições de segurança na 

sua execução e no uso de materiais e produtos que, satisfazendo as exigências funcionais, 

possam contribuir para a sustentabilidade dos recursos. A inovação é uma importante 

estratégia profissional de alguns dos intervenientes no processo construtivo, como uma 

forma de marcar uma posição no mercado e diferenciar-se dos profissionais seus 

concorrentes, e de tomada de posição no mercado. Estão neste caso, os arquitectos e 

algumas empresas que procuram adquirir reputação e notoriedade com projectos 

diferenciados e inovadores, tendo presente também uma cultura de classe.  

Existem diversos factores que promovem a inovação. Para Hartmann (2006), a inovação é 

influenciada por variáveis como: a necessidade de resolução de problemas, de ter aceitação 

e reputação no mercado, de obter vantagem competitiva e desenvolver uma solução 

apropriada. A necessidade de resolver problemas e constrangimentos que surgem no 

processo construtivo, procurando soluções adequadas, é o principal factor que leva ao 

desenvolvimento de novas soluções no campo técnico e da gestão na construção civil, 

CSTB (2006). Este tipo de inovação, passa geralmente pela resolução de problemas no 

estaleiro de obra, pela melhoria da segurança, pela redução da dureza das tarefas, por uma 

melhor atenção à qualidade e aos aspectos ambientais, tendo por finalidade aumentar a 

rentabilidade e diminuir os custos de produção. A necessidade de obter notoriedade da 

marca e de afirmação do líder ou do promotor da inovação e a necessidade de obter 

vantagem competitiva, estão relacionadas com a necessidade de afirmação no mercado e 

de controlo do mercado, dando-se essencialmente, nas grandes empresas especializadas em 

determinado tipo de produto da construção e nas PME’s que actuam localmente. A 

necessidade de obter soluções apropriadas para a concepção e execução de um 
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determinado projecto estão relacionadas com exigências ainda não satisfeitas ou que para 

serem satisfeitas exigem novos processos ou novos produtos.  

Segundo Bar & Terte (2000), os factores que promovem a inovação vão originar que esta 

se manifeste: 

• De um modo geral em todos os processos: na concepção, através de projectos com 

soluções inovadoras para a satisfação de uma necessidade; na realização, através do 

uso de novas técnicas de execução e de gestão do processo de construção e; na 

manutenção, com o objectivo de a tornar mais fácil; 

• Na introdução de novos materiais e produtos, tendo em vista, satisfazer novas 

exigências em termos de térmica, de acústica, de gestão dos edifícios e, de um 

modo geral, com o objectivo de melhorar a qualidade (conformidade e 

desempenho); 

• Na introdução de novas ferramentas que facilitem o trabalho, aumentando a 

produtividade e promovendo a segurança; 

• Através da introdução de inovações, para a qualidade ambiental dos estaleiros; 

• Na utilização da micro informática, com ligação à cadeia de fornecimento e para 

gestão desta; 

• Com a introdução de novos procedimentos de execução com vista a maior 

produtividade, qualidade, segurança e condições de trabalho; 

• De inovações sociais, que têm por base a transferência de conhecimento. 

A inovação na construção, pode dar-se de diversas formas originando pequenos 

incrementos que visam a melhoria da produtividade, até inovações radicais, que originam 

alterações profundas. Slaughter (1998), considera que a inovação na construção, pode ser 

caracterizada numa escala de cinco modos de inovação: 

• Incremental com pequenos impactos, geralmente relacionados com um 

determinado componente pertencente a um equipamento, processo ou elemento 

construtivo, cujas consequências são conhecidas ou esperadas. Geralmente, dá-se 

nas empresas que pretendem melhorar os seus processos e baseia-se no 

conhecimento e na experiência que as mesmas adquirem. Este tipo de inovação, é a 

mais utilizada nas empresas de construção, sendo mesmo mais empregada que nas 

empresas industriais; 
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• Modular, o número de componentes que sofrem impacto é maior, mas mesmo 

assim, em reduzido número. Este tipo de inovação ocorre nas empresas mais 

especializadas e, geralmente, envolvem o desenvolvimento do conceito original; 

• Arquitectónica, o número de elementos que sofrem alterações aumenta e, 

geralmente, são necessárias novas ligações entre os elementos constitutivos do 

produto construção; 

• Sistemática, constituída por um agregado de pequenas alterações que são aplicadas 

em conjunto, pode ser alterações arquitectónicas, ou outras, que alteram a 

funcionalidade de uma parte do produto da construção; 

• Radical, novos modelos que interferem com a indústria em si mesma, levando a 

que as relações existentes nesta, sofram alteração.  

A inovação que está mais presente é a incremental, e resulta do processo de aprendizagem 

da empresa na gestão dos projectos em que participa, e tem por objectivo resolver 

pequenos problemas. A inovação modular, manifesta-se essencialmente nos processos e 

nos equipamentos e tem geralmente em vista o aumento da produtividade, através do 

aumento da facilidade de execução e da segurança. A inovação arquitectónica, é 

constituída pela utilização de novos pequenos elementos, que originam novos arranjos nas 

ligações existentes entre os diversos componentes do produto construção. Como exemplo 

desta inovação, Slaugther (1998), cita Okamura et al. que apresentam o caso do betão que 

não necessita de vibração. Esta inovação é geralmente efectuada pelas empresas 

especializadas e tem como base um processo de investigação e desenvolvimento que 

efectua análises e procura melhorias nas componentes do produto da construção. A 

inovação sistemática, tem por base que cada projecto consta de uma reconfiguração de 

diversos componentes do produto da construção, o que permite que este possa satisfazer 

funcionalidades concretas e diferenciadas. Slaugther (1998) cita como exemplo desta 

inovação as lajes pré-fabricadas, que já incluem os diversos componentes da parte das 

redes (eléctrica, de águas, etc.). A inovação radical dá-se quando surgem novas soluções 

que vão alterar o panorama existente até ao momento, como por exemplo, a introdução do 

aço estrutural que levou a que surgissem novos sistemas e novos componentes, Elliott apud 

Slaugther (1998). 

A inovação nas empresas de construção, não se manifesta da mesma maneira em todas as 

empresas. Nas grandes empresas (GE) há a necessidade de inovar como uma forma de se 
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diferenciarem das PME’s e de conseguirem manter vantagens competitivas em relação a 

estas, porque estão sujeitas à pressão dos preços que estas lhe movem e a que os processos 

e métodos inovadores sejam copiados pelas PME’s. As pequenas empresas (PE) ,por seu 

lado, são as que tem menor apetência pela inovação, por falta de recursos, mas também são 

as primeiras a adoptarem inovações que aparecem no mercado, porque são estruturas 

flexíveis com muita facilidade de adaptação, sendo assim essencialmente reactivas às 

inovações propostas pela envolvente. As PE da construção não estão motivadas para 

inovar, porque isso as expõe a riscos e tem custos associados, que as mesmas geralmente 

não podem suportar, Sexton & Barret (2003). As médias empresas (ME), estão a meio 

termo e podem diferir muito umas das outras, isto porque se for uma empresa 

especializada, tem tendência a procurar inovar como uma forma de se diferenciar, tendo, 

no entanto, as limitações que a escassez de recursos lhes impõe, se for generalista, a 

capacidade de inovar é mais limitada. 

Para Sexton & Barret (2003), os principais motivos para inovar nas pequenas empresas 

(PE), dizem respeito à sobrevivência, à estabilidade e ao desenvolvimento. A inovação, 

com base na sobrevivência e também na estabilidade, para as PE, refere-se essencialmente 

a estas estarem atentas às mudanças na envolvente e a adoptarem as inovações que 

aparecem para as poderem oferecer aos seus clientes e não se deixarem ultrapassar pelos 

concorrentes. Para se desenvolverem, as PE procuram adoptar as inovações que aparecem 

como uma forma de tentar ganhar quota de mercado e de procurar novos conhecimentos, 

que lhes permitam intervir noutro mercados e conquistar novos clientes.  

Os pontos mais comuns na inovação das pequenas empresas são baseados, segundo Sexton 

& Barret (2003): na forma de ter relações com os clientes, a grande vulnerabilidade ao 

mercado implica que estas tenham necessidade de desenvolver relações muito fortes com 

os clientes; na inovação na gestão da empresa e dos projectos, em que o papel dominante 

do empreendedor permite tomar decisões rápidas às mudanças das condições de mercado 

na procura de satisfazer os clientes e; na inovação tecnológica. Os principais objectivos e 

resultados, da inovação nas PE de construção, são a melhoria da eficácia e eficiência da 

empresa. 

A inovação na construção, tem factores que limitam que esta exista com tanta 

preponderância como noutros sectores industriais. Segundo a Atkins International apud 

Carassus (2002), os factores limitativos da inovação são: a fragmentação do mercado, em 

92 



termos de empresas e de clientes; a diversificação do sector e dos clientes; a 

heterogeneidade das obras e as características das empresas e dos mercados. Estes factores, 

levam a que a inovação se difunda lentamente por causa da incerteza e da volatilidade dos 

mercados, dos objectivos de concentração no curto prazo, da baixa rentabilidade e do 

elevado número de empresas existente. A inovação na construção, também é influenciada, 

segundo Slaugther (1998), por factores como a dificuldade de executar protótipos, as 

relações entre os diversos participantes serem baseadas em alianças temporárias, o produto 

final ser complexo e ter uma produção que é executada em estaleiro e inserida num 

contexto local. 

A inovação na construção, não obstante as dificuldades que a mesma apresenta, 

essencialmente em termos de inovação arquitectural, sistema e radical, segundo Slaugther 

(1998), é uma fonte de vantagem competitiva, porque permite que as empresas melhorem o 

desempenho dos seus produtos e baixem os custos de produção com uma utilização  

eficiente dos recursos de produção. 

3.2.2.4. Qualidade 

A qualidade, como aspecto estratégico, apareceu primeiro no Japão e posteriormente 

disseminou-se por outros países. Segundo Cho & Pucik (2004), este reconhecimento deu-

se essencialmente na década de 70 e 80 do século XX. A qualidade é percebida como a 

forma de ir ao encontro das necessidades do cliente, satisfazendo os seus requisitos, no que 

se refere, a um determinado serviço ou produto. 

A qualidade, como uma forma de obter vantagem competitiva numa empresa de 

construção, para Kale & Arditi (2002), é limitada pelo papel que a empresa desempenha no 

processo construtivo. Se uma empresa de construção apenas intervir no processo de 

construção, fica limitada ao nível de qualidade exigida pelo projecto. Assim não lhe é 

exigido que melhore o desempenho e a adequação ao uso do bem que está a construir, uma 

vez que tem de utilizar os materiais e produtos especificados, de acordo com o processo de 

construção indicado. Mesmo nestas condições, a empresa pode dar o seu contributo 

propondo alterações às especificações, que tenham por objectivo melhorar a qualidade do 

produto. A possibilidade de influenciar a qualidade do produto da construção, aumenta se a 

empresa tiver maior participação na concepção do projecto. No entanto, quer a empresa 

construtora participe ou não na concepção, o seu nome ficará sempre associado à 

construção. A empresa deve ter todo o interesse em que o produto final seja adequado ao 
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fim a que se destina e que tenha o desempenho pretendido pelo cliente e utilizadores do 

bem a construir, porque disso vai depender a sua reputação em construir produtos com 

qualidade. 

A qualidade é um factor de aumento da produtividade e do desempenho de uma empresa. 

Cho & Pucik (2005), referem os estudos de diversos autores em que estes dizem que, 

quanto maior for a qualidade maior, é o desempenho de uma organização. A qualidade está 

associada à ausência de não conformidades e outros problemas menores que alterem o 

desempenho de uma organização. Esta ausência vai interferir com o desempenho da 

empresa, levando a um aumento da rentabilidade e, por consequência, uma possível 

diminuição dos custos de produção e de venda do produto. 

A qualidade também está relacionada com a capacidade de uma empresa determinar os 

requisitos dos clientes e, nesse sentido, ser capaz de determinar e antecipar, as 

necessidades e aspirações dos clientes e de negociar com os clientes estas necessidades e 

aspirações procurando obter novos meios de as satisfazer, Hawk (2006). Este mesmo autor, 

refere que a qualidade é importante para melhorar os processos de produção, mas que pode 

ser um factor impeditivo da inovação, que considera mais importante para o futuro do 

sector. 

3.2.3. Outros factores de competitividade 

Existem mais factores que podem interferir com a competitividade das empresas de 

construção. De entre eles, salienta-se a importância de executar obras num prazo de 

execução mais curto e os recursos e competências que uma empresa tem. 

3.2.3.1. O prazo como factor de competitividade 

O prazo de execução de um projecto, pode estar definido pelo dono de obra, e este pode 

não dar qualquer importância à diminuição deste, se a execução do bem estiver relacionada 

com a entrada de fundos que permitam que amortizem parte da sua execução, mas também 

pode ser do interesse do dono de obra que o prazo de execução possa ser encurtado, como 

uma forma de proporcionar um serviço antecipado aos utentes, ou de obter rendimentos de 

uma forma mais rápida. 

O prazo, como fonte de vantagem competitiva, segundo Kale & Arditi (2002) e 

Reinschmidt & Trejo (2006), tem associados alguns factores que devem ser analisados em 

função do dono de obra e do tipo de obra. Esta análise, deve ser efectuada porque a 
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redução do prazo de execução de uma obra pode acarretar custos para a empresa 

construtora, porque pode ter de atribuir maiores recursos para a referida obra e, com isso, 

incorrer em maiores custos, deixando de beneficiar de economias de escala. No entanto, 

estes custos podem ser inferiores ao benefício que pode trazer na colocação em 

funcionamento do bem, antes do prazo previsto. Estes benefícios podem estar 

quantificados, manifestando-se, muitas vezes, através de prémios pela antecipação do 

prazo de execução, ou não estar quantificados. Neste caso, tem interesse em conhecer as 

vantagens para o promotor da obra em antecipar o prazo de execução, ver se este o valoriza 

ou não e, em função disso, propor prazos de execução mais curtos, como forma de obter 

vantagem competitiva.  

A redução do prazo de construção, pode também ter um papel de cativar os clientes, 

segundo Cardoso (1996), porque permite demonstrar que a empresa tem capacidade de 

conduzir os seus processos para que possa ganhar tempo, mostrando capacidade de gestão 

e inovação, que os concorrentes podem não demonstrar. 

3.2.3.2. Os recursos e as competências como factor de vantagem 

competitiva 

As empresas de construção, para poderem participar em determinados mercados, estão 

sujeitas a autorizações formais ou informais que as avaliam em função dos recursos e das 

competências que as mesmas possuem (estão neste caso os alvarás em Portugal e o sistema 

Qualibat em França). Esta avaliação, tem por base valores mínimos para os recursos e para 

as competências baseadas na experiência desses mesmos recursos e na execução de 

determinado tipo de obras. São avaliados os curriculum de alguns dos futuros 

intervenientes no processo de construção, assim como da capacidade tecnológica e 

financeira dos recursos de produção. Esta análise, segundo Tatum (2005), tem por base a 

verificação da capacidade tecnológica da empresa e, manifesta-se mais nas obras 

complexas, no entanto, é também aplicada em todo o tipo de obras. Ter os recursos e o 

conhecimento adequado, são assim factores de competitividade na construção civil. Para 

além disso, os recursos podem desempenhar um importante papel na obtenção de 

vantagem competitiva, segundo Prahalad & Hamel (1990), através do seu conhecimento e 

habilidade na gestão do processo de construção, podem contribuir para que os projectos em 

que a empresa participa, tenham uma maior rentabilidade. 
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3.2.4. Factores de competitividade da construção civil em França 

A construção civil francesa é considerada das mais competitivas a nível mundial. São 

diversos os factores, que levaram a que as empresas de construção civil francesas sejam 

das maiores e mais competitivas a nível mundial. Esta competitividade, foi influenciada 

por políticas estruturais internas, apoiadas pelo governo francês ao longo do tempo e 

também pelas políticas de desenvolvimento das empresas francesas, no que se refere a 

alguns factores competitivos. 

Uma das fontes de competitividade da construção francesa, está na inovação. Para 

Colombard-Prout (2000), o fundamento desta competitividade está na inovação que é 

implementada e testada em França, que, sendo reconhecida como durável, permite ser 

exportada de uma forma inovadora e criar vantagens competitivas às empresas francesas 

no mercado internacional. A capacidade inovadora das empresas de construção francesas, 

foi confirmada por Winch apud Ling (2003), no estudo que fez sobre a construção do túnel 

da Mancha, onde verificou que nas empresas francesas, o trabalho era mais individualista, 

tinha menos envolvimento das pessoas e um ambiente com mais stress. Pelo contrário, as 

empresas inglesas, eram mais colegiais, tinham maior envolvimento no trabalho, melhores 

relações entre os membros e um ambiente com menos stress. Mas, segundo este estudo, as 

empresas francesas eram mais inovadoras. 

O modelo de gestão praticado pelas empresas de construção francesas, também contribui 

para que as mesmas sejam competitivas. Winch & Carr (2001), efectuaram um estudo em 

duas obras inglesas e duas francesas e verificaram que: existe uma melhor organização do 

trabalho em França; um maior investimento no layout fabril em França e uma maior 

divisão do trabalho, no Reino Unido. Esta melhor organização do trabalho, tem por base, o 

planeamento mais cuidado dos trabalhos, que é efectuado através dos estudos de 

preparação que é executados nos gabinetes de estudos e métodos em França, Melhado 

(2001). Por seu lado a maior divisão do trabalho no caso inglês, embora possa trazer uma 

maior especialização e possíveis ganhos de produtividade, obriga a uma maior 

coordenação, Campaganc (2002), porque exige a intervenção de mais actores, o que 

origina maiores custos de coordenação, que podem não compensar os ganhos de 

produtividade. 

O esforço das empresas francesas em executarem uma parte do trabalho com o seu próprio 

pessoal e as suas técnicas e ferramentas, leva à especialização e a ganhos de produtividade, 
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que também têm suporte nos gabinetes de estudos e métodos que procuram analisar 

antecipadamente os possíveis constrangimentos, que possam existir e interferir com a 

produtividade. 

Segundo um estudo do Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB, 2006), 

efectuado entre os anos de 2000 e 2004, as empresas de construção procuram melhorar os 

seus métodos de produção, através da inovação no campo técnico e de gestão, com o 

objectivo de melhorar a sua rentabilidade, através de uma diminuição dos custos de 

produção. Esta melhoria, passa geralmente pela resolução de problemas no estaleiro, 

melhoria da segurança, redução da dureza das tarefas, uma melhor atenção à qualidade e 

aos aspectos ambientais, como por exemplo, a gestão dos detritos. 

Para além disso, as empresas posicionam-se no mercado através de uma imagem baseada 

na idoneidade e na qualidade. Outros dos factores que é importante e que as empresas 

procuram evitar, é a rotatividade do pessoal, porque há falta de pessoal qualificado e 

motivado. 

A França é um dos países pioneiros na introdução de novos regulamentos que vão de 

encontro ao carácter de sustentabilidade na utilização dos recursos e, com isso, está a criar 

um factor de diferenciação em relação às empresas dos outros países, e a fornecer a estas 

uma fonte de vantagem competitiva no mercado internacional, assim como uma barreira de 

entrada às empresas de outros países no mercado local. 

O sistema de qualificação, previsto pela chamada lei Raffarin, vai obrigar a que todos os 

intervenientes no sector da habitação, tenham uma qualificação mínima baseada num 

certificado de habilitação profissional (CAP), numa licença de estudos profissionais ou em 

ter, pelo menos, três anos de experiência profissional junto de profissional qualificado, 

Brousseau & Rallet (1995). Para já, é exigido ao trabalhador em nome individual, ou ao 

pequeno empresário esta habilitação. 

3.2.5. Factores de competitividade da construção civil em termos 

internacionais 

As empresas que querem competir nos mercados internacionais, e segundo Hayer & 

Pisano, apud Dulaimi & Hwa (2001), devem ter algumas vantagens competitivas que as 

possam tornar de classe mundial para poderem competir com as outras empresas que 

actuam nos mercados internacionais. Dulaimi & Hwa (2001), quiseram saber o que 

pensavam as empresas estrangeiras que actuavam em Singapura sobre as características de 
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uma empresa, que pretenda ter sucesso no mercado internacional e poder ser considerada 

de classe mundial. No inquérito que fizeram junto destas empresas, obtiveram as seguintes 

características de uma empresa de classe mundial, por ordem decrescente de importância: 

supremacia tecnológica, operações globais, qualidade da gestão, qualidade de produção, 

percentagem de mercado e eficiência na produção. Segundo este mesmo inquérito, as 

empresas que pretendam ter classe mundial devem: melhorar as suas estratégias a longo 

prazo, melhorar a qualidade da gestão, aventurar-se no estrangeiro, efectuar pesquisa e 

desenvolvimento, aperfeiçoar a qualidade do produto e melhorar a eficiência produtiva. 

As condições básicas, para as empresas poderem competir, nos mercados internacionais 

são, segundo Morton apud Dulaimi & Hwa (2001); alta qualidade, baixo custo e entrega no 

tempo previsto. 

Existem alguns factores chave que as empresas devem ter em conta, quando pretendem 

actuar em mercados externos. Para Ofori (2003), estes factores chave que contribuem para 

a competitividade das empresas de construção no mercado externo são: os recursos 

humanos e a sua gestão, a tecnologia que as empresas possuem e os incentivos 

governamentais para se internacionalizarem. Segundo este autor, a gestão é considerada o 

factor mais importante. Este autor, refere ainda que, segundo a United Nations Centre for 

Transnational Corporation (UNCTC) a capacidade e o conhecimento tecnológico, são mais 

importantes que a capacidade financeira, para competir nos mercados internacionais. 

A escolha dos mercados internacionais, para Seymour e a UNCTC apud Ofori (2003), 

depende muitas vezes das vantagens competitivas que as empresas têm nos mercados 

internos. Estas vantagens podem ser: nome, reputação, experiência, conhecimento e 

dimensão. As vantagens nacionais que interferem na capacidade das empresas em intervir 

nos mercados internacionais são: as que estão associadas à moeda, como por exemplo a 

sua conversão e aceitação internacional; proximidade geográfica do mercado de origem em 

relação ao mercado onde se pretende intervir; factores sociais como a política, a língua e as 

relações culturais entre os países e factores económicos relacionados com o país de origem 

e de destino. 

Linder , apud Ofori (2003), diz que ter acesso a meios de produção eficientes, a materiais e 

produtos baratos e a capacidades técnicas na engenharia, antes das outras empresas de 

outros países, são factores de sucesso no mercado internacional das empresas europeias e 

americanas. 
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Segundo a International Construction Task Force of the Construction Industry Institute 

(ICTFCII), apud Ofori (2003), o sucesso das empresas no mercado internacional será dado 

por: liderança, essencialmente através da capacidade de visionar os mercados e as suas 

necessidades futuras; aceitação social com um ambiente de cooperação entre a empresa e o 

governo do país de destino; custo, ter uma gestão eficiente dos recursos de modo a ter 

baixos custos; inovação, em todo o processo e tendo em conta o ciclo de vida dos produtos 

e eficiência organizacional através de estruturas flexíveis e adaptáveis baseadas em equipas 

de trabalho. 

Em termos de actuação nos mercados internacionais, e segundo Ofori (2003), existem 

alguns factores que levam a que existam barreiras de entrada às empresas estrangeiras nos 

mercados. Segundo Flanagan e Linder, apud Ofori (2003), esses factores podem ser:  

• A língua do país onde vai efectuar-se a obra, e a língua que é utilizada nos 

programas de concursos;  

• As características diferenciadas da construção do local, onde se realiza a obra e que 

se baseiam geralmente: nos aspectos culturais e sociais existentes no local da obra, 

que estão na base dos processos e materiais tradicionalmente utilizados no local; no 

conhecimento das características climáticas do local e no conhecimento das leis e 

regulamentos aplicáveis ao sector a nível local e nacional que condicionam a 

construção; 

• O conhecimento das características dos clientes em termos das suas preferências 

das possíveis necessidades a satisfazer; 

• O conhecimento das redes locais de fornecimento, quer em termos de materiais 

como de serviços, assim como das relações existentes entre elas, o que tende a 

favorecer as empresas locais. 

Existem outros factores que também influenciam a actuação das empresas nos mercados 

internacionais como: possíveis riscos que estão associados à possibilidade de instabilidade 

politica e económica; a possibilidade de discriminação favorecendo as empresas locais, 

nomeadamente através dos preços ou da atribuição de algum tipo de vantagem 

competitiva; a possibilidade de determinados sectores só poderem ter interlocutores locais; 

a exigência de contrapartidas de carácter local através da imposição de subcontratar 

determinados serviços e/ou outros fornecimentos; a descriminação em termos de impostos, 
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com taxas mais elevadas para os estrangeiros e factores relacionados com a capacidade da 

força de trabalho local, nomeadamente pela baixa qualificação da mão-de-obra.  

As futuras fontes de vantagem competitiva, para as empresas participantes no Market 

Analysis Task Force of the European Construction Institute, apud Ofori (2003), estarão 

relacionadas com: 

• A capacidade de efectuar o estudo de concepção, especialmente no que respeita ao 

projecto financeiro, tendo também capacidade para aceitar risco de financiamento 

de projectos a longo prazo; 

•  A capacidade de reduzir o prazo de execução, como uma forma de poder ter 

benefícios imediatos, que favorecerão o promotor, o cliente e os utilizadores; 

• A capacidade de ter e de adquirir conhecimento técnico, experiência e reputação, 

com uma gestão eficaz da informação e do conhecimento; 

•  Possuir habilidade para procurar globalmente, com o apoio político dos governos, 

e a existência infra-estruturas corporativas de apoio;  

• Ter capacidade para formar alianças, com outras empresas da área ou de outras 

áreas complementares, como uma forma de obter sinergias que possam criar 

vantagens em termos de conhecimento e capacidade de intervenção nos mercados; 

• Ter capacidade para adoptar estruturas de trabalho multidisciplinares. 

De uma forma geral, os principais factores de competitividade na construção civil, em 

termos internacionais, estão baseados na utilização eficiente dos recursos, tendo por base a 

experiência e o conhecimento associados a estes, ao mercado onde se pretende investir e à 

capacidade tecnológica da empresa. 

3.3. Competição na construção civil 

Um dos principais factores que influencia e limita a competição nas empresas de 

construção é a dificuldade em produzir para stock, pelo elevado investimento necessário 

para tal, quando isso é possível, como no caso da habitação, ou pelo mesmo motivo e pela 

impossibilidade de fazer o armazenamento, como nos outros segmentos da construção 

civil. Por estas limitações, as empresas procuram as oportunidades existentes no mercado, 

normalmente sob a forma de projectos, a que concorrem para a sua execução. Com base 

nestes projectos, nas necessidades manifestadas nos mesmos através dos cadernos de 

encargos, elaboram orçamentos de execução, que podem ou não incluir a concepção do 
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projecto de execução, a exploração e a manutenção. A principal forma de competição das 

empresas de construção, está na capacidade de orçamentar um determinado tipo de 

projecto, de prever o valor das ofertas dos concorrentes e de conseguir ter uma oferta mais 

competitiva que estes, Kim & Reinschmidt (2006).  

A procura de contratos junto de clientes particulares e públicos está sujeita à informação a 

que uma empresa tem acesso. Os contratos públicos são geralmente publicitados em órgãos 

próprios dos Estados (ou no Jornal Oficial da Comunidade Europeia - JOCE), através de 

avisos que definem o tipo de bem a adquirir assim como algumas das condições gerais, 

estando as outras cláusulas nos cadernos de concurso e de encargos. Os contratos 

particulares exigem das empresas, a capacidade de procurar indícios no mercado que os 

conduzam a informações para saber onde estão os promotores dos projectos, ou onde 

existem determinadas necessidades que é necessário satisfazer. Nos contratos particulares, 

as empresas construtoras, procuram muitas vezes ter alguma forma de associação a 

determinados promotores, o que lhes permite ter acesso a informação classificada e a 

acordos preferenciais na execução de determinados projectos.  

A informação sobre os mercados, nomeadamente sobre a procura de serviços de 

construção, é assim um importante factor que pode ser fonte de obtenção de contratos de 

construção. Depois de obter a possibilidade de concorrer a um determinado concurso, a 

empresa efectua uma proposta de execução que se materializa num orçamento. Para que 

este orçamento tenha sucesso, é necessário que a empresa adopte estratégias de mercado 

em termos de formas de competição. São essas, que se apresentam nas secções seguintes. 

3.3.1. Formas de competição na construção civil 

As condições de sucesso de um projecto de construção estão tradicionalmente associadas 

ao tempo, custo e qualidade, sendo estes as principais medidas de desempenho associadas 

ao sector, Bassioni et al. (2005), a estas associam-se novas medidas de desempenho que 

têm por base a qualidade e a inovação, como uma forma de ir ao encontro dos requisitos e 

aspirações dos clientes, tendo por base, a sustentabilidade dos recursos. 

3.3.1.1. As principais teorias da competição aplicadas à construção civil 

Segundo Best, apud Mochtar & Arditi (2001), a competição na construção civil é baseada 

em estratégias de orçamentação que têm por suporte o custo e o marketing. Algumas 

empresas utilizam só uma das estratégias enquanto outras utilizam as duas.  
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Porter (1980, 1985), refere que uma empresa, para competir no mercado deve adoptar a 

estratégia de competir com base nos custos, na diferenciação ou na focalização num 

determinado mercado, utilizando uma ou as duas alternativas anteriores. 

As empresas de construção, utilizam estratégias diferenciadas na procura de contratos de 

construção. Umas dirigem a sua procura para determinados mercados públicos, outras para 

mercados de carácter particular. Estes dois tipos de clientes das empresas de construção, 

podem ter factores de escolha das propostas que podem ser diferenciados. No caso dos 

mercados públicos, a principal forma de escolha das propostas de execução, são baseadas 

no preço pelo qual uma empresa se propõe executar um determinado bem. No entanto o 

preço não é geralmente o único factor de análise de uma proposta, também são analisados 

outros factores, que dizem respeito à qualidade e aos recursos que a empresa tem. O 

Código dos Mercados Públicos francês (2006), na atribuição dos concursos, refere que esta 

atribuição deverá ser feita à proposta economicamente mais vantajosa e prevê os seguintes 

factores de análise da mesma: qualidade em termos técnico, estético e funcional e em 

termos de desempenho ambiental; custo global de utilização, incluíndo o funcionamento e 

manutenção; inovação; serviço pós-venda e; o prazo ou data de entrega do bem. 

Segundo Cardoso (1996), o modelo de competição proposto por Porter, pode ser aplicado 

na construção civil e, com base neste modelo e no estudo de formas de competição das 

empresas francesas, diz que as formas de competição podem ser baseadas: no custo, com 

três distintas possibilidades apoiadas na engenharia simultânea, na racionalização sócio 

técnica e na racionalização da gestão e; na diferenciação com suporte na qualidade total, na 

redução do prazo de execução, na oferta de serviços e na racionalização comercial. 

Segundo este autor a qualidade, os custos e os prazos, são os elementos essenciais a que 

deve estar ligado o sistema de produção de uma empresa e as estratégias associadas. 

Adoptar uma forma isolada de competição, a maioria com base no preço, pode não dar 

sustentabilidade. Segundo Chiang et al. (2001), as empresas que actuam no sector público, 

competem com base no preço, mas aquelas que o fazem só com base nesta forma de 

competição não conseguem obter vantagens competitivas sustentáveis. 

As formas de competição entre as empresas de construção foram estudadas por Kale & 

Arditi (2002), que na revisão da literatura verificaram que havia várias formas de 

competição que eram apresentadas como adequadas para o sector da construção. Assim, 

aparecem as propostas de: 
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• Kim & Lim e Miller, que referem dois principais tipos de competição, sendo um 

baseado nos baixos custos de produção e o outro na inovação. Argumentam que as 

empresas que actuam em ambientes estáveis e que baseiam as suas estratégias na 

adopção de processos de produção que tem por objectivo a eficiência (baixo custo 

de produção), têm desempenhos superiores aos dos seus rivais. Por sua vez, as 

empresas que baseiam as suas estratégias na inovação, conseguem em ambientes 

turbulentos ter desempenhos superiores; 

• Hill & Murray, para os quais o desempenho das empresas depende das 

características que estão relacionadas com o sector onde as mesmas se inserem, 

nomeadamente em termos de redução de custos, qualidade, inovação, 

heterogeneidade e sinergia entre os recursos da empresa; 

• Milles & Snow, que referem que as empresas podem competir em termos de: 

qualidade, inovação e custo, e também, segundo Stalk, em termos de prazo. 

Para Kale & Arditi (2002), as principais formas de competição na construção civil são 

aquelas que têm por base a qualidade, a inovação, o prazo e o preço.  

 

 

3.3.1.2. Competição com base na qualidade 

A competição com base na qualidade, no sector da construção, surge por influência do 

movimento pela qualidade que surgiu na indústria em geral. Para Cardoso (1996), a 

competição com base na qualidade, tem como objectivo fornecer ao cliente um produto de 

acordo com os requisitos que o mesmo definiu, mas também de acordo com as suas 

aspirações e necessidades, tendo em vista a satisfação de uma necessidade que o bem a 

produzir vai consumar. A competição com base na qualidade, impõe que a empresa tenha 

um sistema de controlo dos materiais e produtos, incluindo os fornecimentos de terceiros, 

responsabilizando-se directa ou indirectamente por toda a cadeia de produção. 

Para Kale & Arditi (2002), a qualidade é o mais importante dos factores de competição e, 

geralmente, inclui os seguintes factores; desempenho, apresentação, durabilidade, 

capacidade de uso, estética, conformidade e qualidade percebida. Os autores, dizem que 

estes são os factores que os clientes das empresas de construção, geralmente têm em conta, 

quando analisam um produto da construção. Também para estes autores, uma boa 

determinação dos requisitos dos clientes é fundamental, assim como uma boa gestão das 
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interfaces, sempre com a finalidade de obter um produto final com qualidade, mesmo que o 

papel da empresa nalgumas das interfaces seja reduzido ou nulo.  

A competição com base na qualidade de execução, pressupõe, segundo Warszawski 

(1996), que uma empresa de construção analise a sua qualidade de execução e que a 

compare com os concorrentes. Devendo a empresa ter um sistema de controlo da qualidade 

planeada e da executada e comparar com os seus concorrentes. 

Associado à qualidade, uma empresa pode conseguir obter uma boa reputação no mercado 

e neste caso, a qualidade pode ser vista como um meio de obter mais uma fonte de 

vantagem competitiva, para além da qualidade em si mesma. 

3.3.1.3. Competição pela inovação 

A competição com base na inovação, é considerada actualmente uma das principais formas 

de competição. Segundo Kale & Arditi (2002), a competição é aquela que é baseada na 

inovação, através da introdução de novos produtos e/ ou novos processos no mercado e 

está limitada à aceitação que os clientes possam ter dos mesmos. Considerando que os 

clientes do sector da construção, são por natureza conservadores e necessitam de que exista 

um ambiente propício à introdução das inovações, especialmente quando estas introduzem 

grandes alterações ao produto. 

A competição com base na inovação no sector da construção civil depende muito do 

segmento de mercado e das características das empresas que nele actuam, Kale & Arditi 

(2002). Alguns dos factores que influenciam a inovação são: a intensidade do capital; 

regulamentos; resistência à mudança; fragmentação do mercado; condições de trabalho; 

condições de segurança; aspectos ambientais; códigos de construção, sendo este, um dos 

principais factores que condicionam negativamente a inovação. 

3.3.1.4. Competição pelo prazo de execução 

Nem sempre o prazo, pode ser considerado um factor de competição na construção civil. 

Neste sentido pronunciam-se Kale & Arditi (2002), para os quais, o prazo é um factor que 

geralmente é indicado nos concursos só sendo um factor competitivo, para o cliente, se este 

valorizar o tempo de execução. 

O prazo como factor de competição, na construção civil, manifesta-se, segundo 

Reinschmidt & Trejo (2006), se os investidores em projectos de construção estiverem 

interessados em reduzir o tempo de duração, concepção e construção dos mesmos como 

uma forma de obter benefícios mais cedo. Em geral, a redução do tempo de execução de 
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um projecto exige um número superior de recursos associados quer à concepção, quer à 

execução, o que origina um maior dispêndio de recursos, atribuídos a um projecto. No 

entanto este maior dispêndio, é compensado pelo aumento dos benefícios, uma vez que 

estes começam a fazer-se sentir mais cedo.  

Reinschmidt & Trejo (2006), dizem que as reduções da duração do projectos, podem trazer 

largos benefícios económicos e que estes podem ser utilizados para o desenvolvimento 

e/ou a implementação de novas tecnologias. 

3.3.1.5. Competição pelo preço 

Para Kale & Arditi (2002), a competição com base no preço, ocorre porque as propostas 

são muito semelhantes em termos de características e leva, a que o cliente escolha, a 

proposta com menor preço. Algumas das características da competição com base no preço, 

estão relacionadas com: o método de determinação do preço, a natureza do produto final, 

as formas da procura e a natureza fragmentada do processo. A competição com base no 

preço, é importante na indústria de construção civil, mas não chega para obter vantagem 

competitiva. As empresas têm de ter vantagens de custo com base nos processos, ou seja 

inovar, para que a mesma possa competir com base no preço.  

A competição com base no preço, está associada a uma gestão eficiente dos recursos 

necessários à produção de um determinado bem, o que por sua vez requer conhecimento e 

experiência das técnicas de produção. 

3.3.2. Escolha das formas de competição 

A escolha das formas de competição, depende das estratégias que uma empresa 

implementa com base no mercado onde actua e nos recursos que a mesma tem, ao seu 

dispor. O tipo de cliente que a empresa pretende satisfazer, também influencia o tipo de 

competição. Segundo Lambropoulos (2002), os clientes privados das empresas 

construtoras, dão mais importância ao prazo de execução, enquanto os públicos dão mais 

importância à qualidade, seguida do custo e por último o prazo. 

Para Kale & Arditi (2002), a competição com base só num dos factores de competição, não 

permite que a empresa obtenha vantagem competitiva, para isso tem de ter uma 

combinação dos quatro factores. 

Segundo Kale & Arditi (2002, p.241): 

“As empresas de construção que se basearam na qualidade final do produto e do 

serviço, associado à conclusão dos projectos dentro do prazo, minimizando os custos 
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operacionais, reduzindo os custos das actividades administrativas, introduzindo 

inovações técnicas e de gestão dos processos de construção, podem obter vantagem 

competitiva e desempenho superior aos dos concorrentes” 

Para Kale & Arditi (2002), as empresas de construção podem adoptar a estratégia de se 

especializarem num determinado tipo de produto para um determinado mercado, e segundo 

os autores, isso vai permitir-lhes concentrar os seus esforços na criação de competências 

que se adaptem às necessidades dos seus clientes, ficando em condições de obter ganhos de 

experiência que lhe permitem alcançar algumas vantagens. Se optarem por utilizar uma 

estratégia de intervir no mercado com um leque de produtos diferentes, a empresa pode 

conquistar sinergias internas e externas que lhe permitam partilhar alguns recursos, assim 

como têm a possibilidade de desenvolver competências internas necessárias para outros 

mercados. A competição em outros mercados, leva também a que as empresas possam 

diminuir o risco associado a um único mercado, ficando assim menos sujeita às flutuações 

de um determinado mercado. 

Num estudo efectuado, Kale & Arditi (2002), verificaram que as empresas que competem 

com base nos quatro factores de competição, e que adoptaram estratégias de mercado 

mistas, são as que obtêm mais vantagens, obtendo um melhor desempenho. As empresas 

que competem com base na qualidade e na inovação, foram aquelas que se situaram em 

segundo lugar em termos de vantagens. Em terceiro lugar, ficaram as empresas que 

adoptaram uma estratégia de competição, com base no desempenho. Por último, ficaram as 

empresas que adoptaram uma estratégia de mercado mista e sem se focalizarem em 

qualquer um dos factores. Para estes autores, a causa destes resultados, deve estar em que 

as propostas sendo muito idênticas, leva, a que os clientes tenham a possibilidade de 

escolher aquelas que lhes oferecem mais vantagens em termos de qualidade, custo, prazo e 

tempo de execução. 

Hawk, (2006), refere que as condições de sucesso das empresas de construção estão na 

procura de novas ideias e novos modelos de negócio para propor, adequados às aspirações 

dos clientes, antecipando-as, procurando com elas, criar mais valor para a empresa e o 

cliente, formando parcerias de longo prazo. A inovação tendo por base a procura de novos 

serviços e novas relações com os clientes, assim como com a introdução de novos produtos 

e novos processos produtivos, com a finalidade de melhor cumprir os requisitos e 

aspirações dos clientes, mas também, com base na experiência, de obter melhor qualidade 
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do produto com um custo mais baixo, tendo em conta os aspectos relacionados com a 

sustentabilidade dos recursos. 

3.4. Conclusão do capítulo 

As empresas de construção são muitas vezes definidas como empresas com pouca 

capacidade de inovação e de resposta às mudanças da tecnologia, sendo dependentes das 

inovações nas outras indústrias para posteriormente e nalguns casos com um grande 

intervalo de tempo, as adoptarem. São também associadas a empresas que fazem uma 

utilização intensiva dos recursos, nomeadamente dos humanos, sendo esta utilização 

intensiva acrescida nos países menos desenvolvidos. Estão sujeitas a quadros 

regulamentares dependentes de diversos departamentos governamentais, de base nacional e 

local, o que leva a que haja a necessidade de conhecer as características dos mercados 

locais e nacionais, no aspecto regulamentar e também nos aspectos relacionados com as 

exigências locais dos clientes que pretendem servir. O conhecimento e a experiência são 

assim factores importantes que estão na base da obtenção de vantagens competitivas, 

especialmente quando uma empresa é especializada em determinado tipo de serviço e 

procura trabalho através de contratos. 

Conhecer localmente os mercados onde actuam, ou onde pretendem actuar, fazendo uma 

gestão eficiente dos recursos, de modo a que possam satisfazer as necessidades e 

aspirações, actuais e futuras, dos clientes a um preço adequado, tendo em conta, a 

qualidade desejada, o prazo e as inovações que possam ir de encontro às aspirações dos 

clientes, são factores competitivos fundamentais para as empresas de construção que 

queiram ter sucesso no mercado actual. 
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4. O sector da construção civil em França e em Portugal 

Neste capítulo apresenta-se o estudo da revisão bibliografia sobre o sector da construção 

civil em França e posteriormente, no subcapítulo seguinte em Portugal. 

4.1. O sector da construção civil em França 

Inicialmente apresenta-se uma caracterização, incluindo uma abordagem sobre a evolução 

do sector, indicando os principais factores que estiveram na origem desta evolução e as 

mudanças que a originaram, referindo a fragmentação do mesmo e a importância das 

pequenas empresas, e da construção no PIB com uma abordagem da cadeia de produção e 

dos seus intervenientes. De seguida apresentam-se alguns factores que estão relacionados 

com a competitividade do sector, como: as garantias e os seguros; a habilitação, 

qualificação e certificação das empresas; o papel da formação e outras características como 

as relacionadas com aspectos financeiros e fiscais, incluindo o papel do Estado, modelos 

organizacionais e do mercado. 

4.1.1. Caracterização do sector 

O sector da construção civil em França, é habitualmente subdividido em dois subsectores, 

que estão relacionadas com o tipo de trabalhos efectuados. Um deles, o “Bâtiment” diz 

respeito aos trabalhos referentes a edifícios, que englobam à habitação individual, 

colectiva, estabelecimentos industriais e comerciais (escritórios, escolas, hotéis, centros 

comerciais e outros), que em termos estatísticos, é constituído por dois segmentos, as 

estruturas e outros trabalhos. O outro subsector é o dos “Travauux Publics”, que se refere à 

construção das outras obras, normalmente relacionadas com clientes afectos ao Estado e 

poder local, nas quais se incluem os equipamentos constituídos pelas infra-estruturas de 

vias de comunicação, barragens, redes de abastecimento de água e de tratamento de 

esgotos, redes de energia e, de um modo geral, todos os equipamentos que são destinados a 

uso público.  

Em termos de caracterização do mercado e de análise estatística, a divisão da construção 

civil em França faz-se em6: 

• Estruturas de edifícios (gros oeuvre), que são compostos pelos elementos 

estruturais que asseguram a estabilidade do mesmo; 

                                                 
6 Os termos traduzidos pelo autor tiveram por base o Dicobat. 
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• Outros trabalhos em edifícios (second oeuvre), que compreende os outros trabalhos 

a executar em edifícios com o objectivo de os tornar adequados ao fim a que se 

destinam, e; 

• Trabalhos públicos (travaux publics), dos quais estão excluídos os edifícios, mesmo 

que sejam públicos e incluem as vias de comunicação e as redes de abastecimento 

de água, esgotos e energia e os trabalhos de engenharia civil.  

Uma caracterização do mercado com base nestes subsectores é apresentada nas secções 

seguintes. 

4.1.1.1. O volume de negócios do mercado global e dos subsectores  

O mercado da construção civil em França, está num período de expansão, iniciada na 

segunda metade da década de 90, tendo o volume de negócios aumentado entre 1998 e 

2004 cerca de 40%, representando neste ano, um valor de 160.325 mil milhões de euros. 

Este crescimento tem-se manifestado em todos os subsectores, com variações pontuais, 

nalguns anos e com crescimentos diferenciados por subsector. Em 2005, no subsector da 

construção de edifícios, o crescimento foi de 3,6% e, no dos trabalhos públicos, teve um 

crescimento de 3,3%.  

O subsector dos edifícios (bâtiment), tem a maior fatia de mercado, representando cerca de 

77% do valor global de facturação do sector e o subsector dos trabalhos públicos (travaux 

publics) o restante. Esta repartição tem-se mantido praticamente constante com pequenas 

variações desde a década de 90 até 2004. Neste período o valor menor do sector de 

edifícios correspondeu ao ano de 1993, em que representou 75,5%, (Tapie, 2000), e o valor 

mais alto, no ano de 2002, onde representou cerca de 78% do valor total de facturação da 

construção em geral (SES7). 

O valor da produção dos trabalhos públicos tem-se mantido sensivelmente constante, com 

pequenas oscilações durante a década de 90 (Tapie, 2000), e com um crescimento 

moderado nos anos mais recentes.  

                                                 
7 Service Économie et Statistiques (SES), da Direction des Affaires Économiques et Internationales (DAEI) 
do Ministère de l’Equipement des Transports du Logement du Tourisme et de la Mer  
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Valor
% do 
total Valor

% do 
total Valor

% do 
total Valor

% do 
total

TOTAL SECTOR 113.350 100,0% 135.334 100,0% 147.206 100,0% 160.325 100,0%

Estruturas de edifícios 31.553 27,8% 36.935 27,3% 41.020 27,9% 44.417 27,7%
Outros trabalhos em 
edifícios 56.339 49,7% 67.645 50,0% 73.769 50,1% 78.948 49,2%

TOTAL EDIFÍCIOS 87.892 77,5% 104.580 77,3% 114.789 78,0% 123.365 76,9%

Trabalhos públicos 25.458 22,5% 30.754 22,7% 32.417 22,0% 36.960 23,1%

1998 2000 2002 2004

 

Quadro 5 - Percentagens de mercados por subsectores entre 1998 e 2004 (fonte DAEI-SES, valores 
em milhões de €) 

Os principais clientes do subsector dos trabalhos públicos em França são os organismos 

públicos, com 67% do valor dos trabalhos no ano de 2005. Segundo o Observatoire du 

Bâtiment et des Travaux Publics (Junho de 2006), os principais tipos de trabalhos 

executados respeitam a: trabalhos em estradas com 34%; trabalhos relacionados com as 

redes de águas e de esgotos com 17,8%; trabalhos de movimentos de terras com17,4%, e; 

trabalhos eléctricos, sendo o restante repartido por diversas outras categorias com 14,3%. 

Os trabalhos de conservação e melhoria, representaram 36% da actividade do sector, dos 

trabalhos públicos. Neste trabalho, intervieram 8.062 empresas que empregaram 250.044 

trabalhadores. 

A importância do sector da construção civil em França para a criação de emprego, 

manifesta-se através do número de empregos que o sector tem e também ao da criação de 

emprego, que tem aumentado constantemente desde 1998, no ano de 2005 foram criados 

39.000 empregos directos permanentes e 17.000 empregos temporários. O sector está com 

níveis de emprego que já não eram atingidos desde 1983. 

4.1.1.2. Características dos subsectores 

O peso do sector da manutenção e reabilitação de edifícios tem vindo a aumentar, passando 

de 40% do valor do mercado em 1990, para 48,9% do valor do mercado em 1999. O 

crescimento da manutenção e reabilitação, manifestou-se mais acentuadamente no início 

dos anos 90, e é uma consequência da diminuição da construção de novos edifícios e da 

existência de um parque habitacional que precisa de obras de adaptação às exigências 

actuais em termos de segurança, conforto e consumos de energia e outras. Os grandes 
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trabalhos de reabilitação, começaram no final dos anos 70 e com um forte incremento nos 

anos 80, fruto das políticas de apoio do estado à reconversão de edifícios, (Tapie, 2000).  

O sector de edifícios não residenciais, está sujeito às variações da procura provocadas 

pelos ciclos da economia e pelas variações provocadas pela existência de stocks que 

aguardam serem absorvidos pelo mercado. No final dos anos 80, a sua produção duplicou 

em relação ao início da mesma década, para posteriormente, no início dos anos 90, ter nova 

quebra. No final dos anos 90, dá-se novo aumento da procura e um novo ciclo de 

crescimento, Tapie (2000).  

No sector da construção de habitação, uma característica que se nota na evolução do 

mesmo, é a diminuição da dimensão dos edifícios construídos, havendo uma redução do 

número de edifícios construídos com mais de 100 habitações e um forte aumento do 

número de habitações individuais. Este aumento, verifica-se essencialmente no subsector 

das moradias, que tem tido uma procura cada vez maior em detrimento das habitações em 

edifícios colectivos. Esta procura manifesta um estilo de vida que permite às famílias 

poderem adaptar a habitação às suas necessidades, ao longo do tempo. É um sector com 

uma forte concorrência, no qual actuam desde pequenos construtores locais até às grandes 

empresas. As grandes empresas propõem serviços totais que vão desde a procura e 

selecção do terreno, à construção e aos empréstimos. Embora cada habitação seja diferente 

as grandes empresas propõe modelos predefinidos o que leva a algumas economias de 

escala e a um preço inferior, podendo assim competir com os pequenos construtores locais 

que têm menores encargos, Tapie (2000).   

O subsector da construção de habitação social, que produzia cerca de 110.000 habitações 

por ano, entre os anos de 1966 e 1977, baixou significativamente o volume, tendo no início 

da década de 90 o valor oscilado entre as 50.000 a 60.000 habitações por ano. Este valor 

representa cerca de 17% do número total de habitações construídas. Esta baixa no 

investimento em habitação social, provocou uma carência no sector e está na origem de 

algumas manifestações e pressões, para que as entidades estatais aumentem o investimento 

nesta área, uma vez que o elevado valor dos alugueres nalguns locais não permitem às 

pessoas de menor rendimentos, ter acesso a uma habitação, Lacaze (2006). 

O sector dos trabalhos públicos, tem acompanhado a evolução do mercado existindo um 

aumento do volume de trabalhos que dizem respeito à manutenção das infra-estruturas 

existentes e também um aumento destas, com o investimento em novas redes de 
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comunicação. A preocupação de fazer o planeamento do investimento em infra-estruturas, 

em períodos de médio e longo prazo, vai permitir que este sector tenha um volume de 

negócios mais estável, estando assim, menos sujeito às variações dos ciclos económicos. 

Para isso, a França tem uma agência de financiamento das infra-estruturas (L’Agence de 

Financement des Infrastructures de Transport de France- AFITF), o que lhe permite 

programar, com base em planos de oito anos, os projectos importantes onde intervir em 

termos de infra-estruturas de manutenção e reparação de vias de comunicação, assim como 

em termos de transportes colectivos. Esta agência começou a sua actividade em 2004, 

prevendo-se que no futuro o valor dos trabalhos públicos sofra ainda menores variações 

percentuais que aquelas que tem sofrido, permitindo também às empresas ter um melhor 

planeamento das suas actividades. 

4.1.1.3. As empresas, os negócios e a produtividade   

O sector da construção em França é muito fragmentado; é constituído essencialmente por 

pequenas empresas, que têm entre 0 e 10 empregados, representando 92% do total de 

empresas do sector. Este número tem vindo a aumentar, segundo Melhado (2001), entre 

1962 e 1993, em 137%. Entre 1998 e 2004, o aumento foi de 12,5%. Destas empresas, 

cerca de 35% não possuem qualquer assalariado. As empresas que tem entre 11 e 199 

empregados, representam cerca de 7,10%, e as empresas com mais de 199 empregados, 

representam cerca de 0,1% do total. 

 

0 a 10 11 a 199 Mais de 199
Número de empresas 268.855 24.353 331 293.539
Volume de negócios milhões de € 46.545 60.606 28.183 135.334
Número de empregados 476.034 576.363 188.787 1.241.184

Ano de 2002
Número de empresas 276.010 22.099 324 298.433
Volume de negócios milhões de € 53.989 65.680 27.537 147.206
Número de empregados 506.197 577.877 189.985 1.274.059

Ano de 2004
Número de empresas 292.054 22.339 362 314.755
Volume de negócios milhões de € 58.027 70.202 32.096 160.325
Número de empregados 518.345 579.988 208.184 1.306.517

Dimensão em termos de empregados
Ano de 2000 Total

 

Quadro 6 - Número de empresas, volume de negócios e número de empregados entre 2000 e 2004 
(fonte DAEI-SES) 
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As empresas que têm entre 0 e 10 empregados são responsáveis por cerca de 39% do valor 

global da facturação em 2004. Esta facturação também tem vindo a aumentar 

acompanhando de uma maneira geral, a evolução do número de empresas neste segmento 

de mercado. São responsáveis pela maior fatia do mercado nas estruturas com cerca de 

41% e nos outros trabalhos nos edifícios, com cerca de 50% do mercado.  

0 a 10 11 a 199 Mais de 199
Número de empresas 91,59% 8,30% 0,11% 5,22%
Volume de negócios milhões de € 34,39% 44,78% 20,82% 19,39%
Número de empregados 38,35% 46,44% 15,21% 6,47%

Ano de 2002
Número de empresas 92,49% 7,41% 0,11% 1,67%
Volume de negócios milhões de € 36,68% 44,62% 18,71% 8,77%
Número de empregados 39,73% 45,36% 14,91% 2,65%

Ano de 2004
Número de empresas 92,79% 7,10% 0,12% 5,47%
Volume de negócios milhões de € 36,19% 43,79% 20,02% 8,91%
Número de empregados 39,67% 44,39% 15,93% 2,55%

Ano de 2000
Dimensão em termos de empregados Variação ao 

anterior

 

Quadro 7 - Percentagens de mercado e de emprego por tipo de empresas (fonte DAEI-SES) 

O número das empresas que têm entre 11 e 199 empregados tem diminuído, a percentagem 

de diminuição entre 2000 e 2004 foi de 8,3%.  

Variação % Variação %

2002 2003 2004 2004 / 2002 2002 2003 2004 2004 / 2002
Número de 
empresas 14.811 12.228 12.639 -14,66% 2.000 1.954 1.900 -5,00%
Volume de 
negócios 12.786 16.713 18.886 47,71% 22.396 22.255 22.999 2,69%
Número de 
empregados 175.035 170.351 177.078 1,17% 174.697 171.454 167.647 -4,04%

50 a 19911 a 19

 
Quadro 8 - Variação do número de empresas que têm 11 a 19, e 50 a 199 empregados nos anos de 
2002 a 2004 (fonte DAEI-SES) 

O mercado dos trabalhos públicos, em França, é dominado pelas médias e grandes 

empresas, ao contrário dos outros mercados da construção civil. As empresas com menos 

de 50 empregados só representam neste mercado 32,9% do mesmo. As empresas com mais 

199 empregados têm a maior fatia de mercado nos trabalhos públicos, com cerca de 40% 

do valor global.  
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0 a 10 11 a 19 20 a 49 50 a 199 Mais de 199
Estruturas 40,96% 13,09% 18,59% 14,35% 13,01%
Outros trabalhos em 
edificios 49,85% 13,37% 16,67% 9,22% 10,89%
Trabalhos públicos 13,63% 6,26% 17,62% 22,87% 39,62%
Em relação ao sector 39,22% 11,64% 17,37% 13,67% 18,11%

 
Quadro 9 - Percentagem de mercado das empresas por tipologia de número de empregados em 
2004, sem subcontratação (fonte DAEI-SES) 

Em 2000 os quatro maiores grupos, foram responsáveis por 12% do valor total do mercado 

e as outras empresas de mais de 200 trabalhadores representaram 10%. Por sua vez, as 

empresas que tem entre 1 e 20 trabalhadores foram responsáveis por 49% do mercado, com 

as empresas que têm entre 21 e 200 a serem responsáveis por 29% do mercado, Carassus 

(2002). Efectuando uma divisão deste escalão em três subdivisões, uma com as empresas 

que têm entre 11 e 19 empregados, outro com as empresas que têm entre 20 e 49 

empregados e um terceiro com as empresas que têm entre 50 e 199 empregados, verifica-se 

que, em termos percentuais, a diminuição do número de empresas situa-se essencialmente, 

no primeiro e no terceiro escalão. O primeiro escalão reflecte o comportamento do 

mercado, uma vez que quando o mesmo está em crescimento, o número de empresas que 

empregam mais de 10 empregados aumenta, se o mercado está em retracção, o número de 

empresas, ou o número de empregados que estas têm diminui, o que leva a que muitas 

passem para o escalão inferior. No  terceiro escalão, o das médias empresas, o número 

destas  tem  vindo  a  diminuir de uma forma constante, mesmo em períodos de 

crescimento  do  mercado,  perdendo  importância  no  sector.  Esta  diminuição  entre 

2000 e 2004, foi de 5%,  saliente-se,   no entanto,   que desde a década de 70 do século 

XX,  que as empresas deste escalão, têm vindo a diminuir (Melhado, 2001). 

2002 / 
2000

2004 / 
2002

2004 / 
2000

2002 / 
2000

2004 / 
2002

2004 / 
2000

2002 / 
2000

2004 / 
2002

2004 / 
2000

N úmero  de 
empresas 2,7% 5,8% 8,6% -9,3% 1,1% -8,3% -2,1% 11,7% 9,4%
V olume de 
negócios 16,0% 7,5% 24,7% 8,4% 6,9% 15,8% -2,3% 16,6% 13,9%
N úmero  de 
empregados 6,3% 2,4% 8,9% 0,3% 0,4% 0,6% 0,6% 9,6% 10,3%

V ariação 
percentual / 

R ubricas

M ais de 1990 a 10 11 a 199

 

Quadro 10 - Percentagem de variação do número de empresas, do volume de negócios e do número 
de empregados entre os anos de 2000 a 2004 (fonte DAEI-SES)  

114 



A percentagem de subcontratação nas empresas, que têm entre 20 e 49 empregados é de 

cerca de 15% do volume total de facturação. Este valor aumenta para 18% nas empresas 

que têm entre 50 e 199 empregados e, para 22%, nas empresas que empregam mais de 199 

empregados. O aumento de dimensão das empresas, está relacionado com o aumento da 

subcontratação, contudo nas microempresas, a percentagem de subcontratação é pequena, 

cerca de 7% em 2003. 

Os ganhos de dimensão em termos de facturação por empregado, são de cerca de 14% 

comparando as empresas que têm entre 50 e 199 e as empresas que empregam entre 20 e 

49 assalariados e de cerca de 13%, nas empresas que possuem mais de 199 empregados em 

relação às que têm entre 50 e 199. As empresas que possuem mais de 199 empregados têm 

um ganho no volume de negócios por empregado, de cerca de 29% em relação às empresas 

que têm entre 20 e 49 assalariados. Este ganho de produtividade, só é de cerca de 19%, 

quando comparado com o volume de negócios sem subcontratação. 

Média
Variação 

% Média
Variação 

% Média
Variação 

%
Volume de negócios 115.235 7,29% 131.722 7,01% 149.210 6,37%
Volume de negócios sem 
subcontratação 97.611 6,37% 107.553 7,48% 115.935 6,20%
Ordenados 22.543 6,47% 23.870 5,80% 28.095 4,25%
Encargos com ordenados 13.777 8,00% 14.788 9,03% 16.838 8,16%
Resultado liquido 3.720 29,32% 3.187 13,22% 4.800 48,94%
Valor acrescentado 43.217 7,19% 44.109 6,72% 46.804 6,86%
Valor acrescentado / Vol. neg. sem 
subcontratação 44,27% 41,01% 40,37%
Ordenados + encargos / Valor 
acrescentado 84,04% 87,64% 96,00%
Resultado liquido / Volume de 
negócios 3,23% 2,42% 3,22%

Dimensão da empresa e anos / 
Rubricas (valores médios 2002-

2004 em € por empregado) 

Entre 20 e 49 Entre 50 e 199 200 e mais

 

Quadro 11 - Alguns dados médios de produtividade e lucro por empregado entre os anos de 2002 e 
2004 (fonte DAEI-SES) 

Os resultados líquidos em relação ao volume de negócios, mostram que as empresas com 

200 e mais empregados são aquelas que estão mais sujeitas às variações provocadas pelos 

ciclos económicos, em períodos de baixa, são as que têm menor percentagem de lucro, mas 

em períodos de alta, conseguem recuperar e igualar ou ultrapassar as pequenas empresas. 

Por sua vez, as empresas que têm entre 50 e 199 empregados, para além de serem aquelas 

que têm uma percentagem menor de resultados líquidos, são as que menos conseguem 

recuperar, nos períodos de alto do ciclo económico. 
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Os resultados financeiros8 das empresas de construção francesas, mostram que o mercado 

não está sujeito a grandes pressões financeiras provocadas por falta de capital próprio e por 

atrasos de pagamentos da facturação. Os resultados financeiros das empresas que 

empregam entre 20 e 49 assalariados são negativos e representam em média cerca de 0,1% 

da facturação, no que se refere ao período de 2002 a 2004. Já os resultados financeiros, das 

empresas que têm mais de 49 empregados, são positivos e representam cerca de 0,3% do 

volume de negócios, para as empresas que têm entre 50 e 199 empregados e cerca de 1,2% 

para as empresas que têm mais de 199 empregados. 

Os ordenados e os encargos com ordenados, representam cerca de 89% do valor 

acrescentado, sendo que nas empresas com mais de 199 empregados, este valor anda 

próximo dos 96% e nas empresas que têm entre 20 e 49 empregados o valor é de cerca de 

84%. 

O valor médio acrescentado por empregado no período de 2002 a 2004, e para o sector em 

geral, foi em média de 44.710 €, para as empresas que têm mais de 19 assalariados. As 

variações entre os escalões das empresas deste grupo não são significativas, uma vez que 

só existe uma variação de cerca de 8% entre as empresas que têm mais de 199 empregados, 

em relação às empresas que têm entre 20 e 49 empregados. 

20 a 49 50 a 199 Mais de 199

Média 2002 - 2004 Média 2002 - 2004 Média 2002 - 2004
Estruturas 43.939 45.388 55.426 26,1%
Outros trabalhos em 
edificios 41.757 42.007 44.727 7,1%
Trabalhos públicos 46.313 45.539 45.898 -0,9%

Variação mais 
de 199 / 20 a 

49

 

Quadro 12 - Valor acrescentado por empregado nas empresas com mais de 19 empregados (fonte 
DAEI-SES) 

O valor acrescentado por sectores e por empregado tem a maior variação em termos do 

subsector das estruturas de edifícios, onde se nota um maior ganho de produtividade nas 

empresas de maior dimensão. Os ganhos nas empresas de mais de 199 empregados, são de 

cerca de 26%, em comparação com as empresas que têm entre 20 e 49 empregados. No 

sector dos outros trabalhos em edifícios, o ganho é só de 7%, entre estes dois escalões de 

empresas e no sector dos trabalhos públicos o ganho é negativo em cerca de 1%, 

comparação de dados entre os anos 2002 a 2004, fonte DAI-SES. 

                                                 
8 Diferença entre os ganhos e perdas financeiras. 
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4.1.1.4. A importância da construção para o PIB 

O sector da construção civil em França, segundo dados da Fédération de l’Industrie 

Européenne de la Construction (FIEC, 2007), referentes a 2004, representa cerca de 8,1% 

do produto interno bruto (PIB). 

A França, segundo a FIEC era o quarto país da União Europeia (UE9 a 22 membros), em 

2003 e 2004, em termos de valor de produção da construção civil e representa 13% do total 

da construção, em relação à U.E. a 22 elementos, sendo superada pela Alemanha, com uma 

facturação de cerca de 206 mil milhões de €, pela Espanha com 145 mil milhões de € e 

pelo Reino Unido, com um valor ligeiramente inferior ao de Espanha.  

A maior importância da construção para o PIB por país, por comparação com os outros 22 

países da U. E., era dada pela Espanha com cerca de 18,1%, seguido da Irlanda com 17,8% 

e de Portugal com 15,7%. A França aparece em 15º lugar com 8,1%. Refira-se que a 

percentagem média anda pelos 9,9%. Nos Estados Unidos da América e no Japão a 

percentagem da construção no PIB é inferior à média indicada na U.E. (FIEC, 2007). 

4.1.2. A França e o mercado internacional de construção 

A França ocupa um lugar cimeiro a nível mundial como fornecedor de serviços 

relacionados com trabalhos públicos internacionais. Estes trabalhos são essencialmente da 

competência de grandes empresas, mas também intervêm neles algumas pequenas e médias 

empresas (PME). As empresas que exportaram serviços de construção relacionados com 

trabalhos públicos, foram 102, a facturação das mesma atingiu os 15,4 mil milhões de €, 

em 2004. Esta facturação, diz respeito a trabalhos de infra-estruturas rodoviárias e de 

movimento de terras com 41,1%, trabalhos eléctricos com 20,4%, trabalhos de infra-

estruturas das redes de águas saneamento e ambiente com cerca de 12,3%, e outros. Os 

principais mercados dos trabalhos internacionais prestados pelas empresas francesas são: o 

europeu, com 50,6%; o da América do Norte, com cerca de 16,0%, e; o de África 

com13,8%, sendo o restante em outras regiões. Os seis principais países são, por ordem de 

importância: os Estados Unidos com um valor de 1.852 milhões de €; o Reino Unido com 

1.707 milhões de €; a Alemanha com 1.527 milhões de €; a Espanha com 773 milhões de 

                                                 
9 Os países e a ordem por valor de produção são: Alemanha, Espanha, Grã-Bretanha, França, Itália, Holanda, 
Irlanda, Bélgica, Dinamarca, Polónia, Portugal, Finlândia, Grécia, Suécia, Áustria, Republica Checa, 
Hungria, Eslováquia, Eslovénia, Luxemburgo e Chipre. 
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€; a República Checa com 618 milhões de € e a Bélgica com igual valor (FIEC, 2006; 

DAEI-SES). 

Segundo Carassus (2002), o mercado exterior em 2000 representava cerca de 12,4% do 

mercado total, a preponderância dos trabalhos diz respeito à engenharia civil com cerca de 

81%. Estes trabalhos, são executados essencialmente pelas quatro maiores empresas que 

representam cerca de 90% dos trabalhos de construção, realizados no exterior, pelas 

empresas francesas. 

A presença das empresas de construção francesas, no mercado internacional, sempre se 

manifestou, no entanto esta presença aumentou com a diminuição da procura dos serviços 

internos de construção, que se verificou no início da década de 70 do século XX, o que 

levou as empresas a procurarem colmatar as falhas existentes na procura interna, através de 

uma maior presença nos mercados internacionais, Campinos-Dubernet (2000). 

4.1.3. A evolução da construção civil em França depois de 1950 

A construção civil em França, depois da II Guerra Mundial, caracteriza-se pela existência 

de dois períodos bem demarcados, o primeiro que durou até 1975, e o segundo, que vai até 

à data actual. Neste segundo período, que é caracterizado por ciclos de crescimento, a que 

se seguem ciclos de estagnação ou decrescimento, a partir de 1998 dá-se o início de um 

ciclo de crescimento, que continuou até ao fim de 2006. 

4.1.3.1. A evolução após a II guerra mundial até 1974 

Este período caracteriza-se por um forte crescimento de todo o sector em geral e também 

das indústrias que com ele se relacionam. Este crescimento procurou satisfazer as 

necessidades de habitação e de infra-estruturas, sendo suportado pelos investimentos 

públicos e, na parte final, pelos investimentos privados na habitação. Entre os anos de 1968 

a 1974, o sector entra numa fase de transição, na qual o crescimento da actividade diminui, 

surgindo algumas mudanças com origem em novas exigências em termos construtivos e de 

gestão das empresas, Tapie (2000). 

A evolução do mercado dá-se por fases, em cada uma delas, existe a preponderância de um 

determinado modelo de procura de melhoria da produção e da produtividade. Assim, a 

primeira fase corresponde à pré-fabricação, a segunda, à melhoria das cofragens e a 

terceira à racionalização tecnológica e organizacional. 
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A primeira fase surge a partir de 1953, com o encorajamento feito pelo ministro da 

construção Claudius Petit ao uso da pré-fabricação pesada. O uso da pré-fabricação 

permite que se façam partes das construções em condições que se aproximam mais dos 

modelos de produção industrial, no entanto, a possibilidade de criação artística fica um 

pouco mais limitada, porque o uso de novas formas ou modelos em pequena escala torna 

estes acentuadamente mais caros Campinos-Dubernet (2000); 

A segunda fase surge em 1963, com o aparecimento das cofragens “ferramentas”, 

primeiro como a cofragem túnel, e depois outras, que permitem a execução de módulos 

inteiros, e através da repetição dos mesmos obter ganhos de produtividade e diminuição do 

tempo de execução dos trabalhos. Posteriormente aparecem novas cofragens que permitem 

que se executem os trabalhos por lanços, sem as desmontar, ou deslizando de uma forma 

contínua, Campinos-Dubernet (2000).  

Segundo Campagnac (1986), é a partir deste ano de 1963, que surgem os primeiros 

movimentos na procura da racionalização industrial, com base na via organizacional pela 

Bouygues. Esta racionalização procura novos métodos de trabalho, baseados na 

organização científica do trabalho de Taylor com vista a transformar a organização da 

empresa de construção numa organização industrial. A estrutura das organizações passam a 

ser estruturas hierárquicas e funcionais onde aparecem os sectores comerciais, com um 

papel importante na conquista de mercados. O conhecimento dos custos previsionais e a 

optimização da margem, são considerados importantes e assim nascem departamentos 

especializados na definição e controlo dos preços, com base em dados de execução de 

obras. Para a racionalização das tarefas em obra criam-se gabinetes de métodos e serviços 

de estudo da execução do trabalho. Generaliza-se o uso da pré-fabricação, como uma das 

formas de racionalizar o trabalho em estaleiro, essencialmente nas grandes empresas.  

A terceira fase surge em 1968 com a procura da racionalização a alargar-se a todas as 

empresas. As grandes empresas criam serviço de métodos que procuram tornar a 

organização sistémica, executando planos de rotação de cofragens, tabelas de tempos que 

têm por base estudos “científicos do trabalho”, tabelas de preços de subcontratação com 

base em dados de obras anteriores e do acompanhamento das obras em curso, estudo das 

cargas de trabalho por indivíduo, entre outros. Com isto, procura aumentar-se a 

produtividade através da divisão do trabalho, em tarefas especializadas Campinos-

Dubernet (2000).  
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O primeiro sinal de mudança no mercado, segundo Campagnac (1986), surge dos 

acontecimentos de Maio de 1968, que trazem mudanças no modo de gestão das relações 

sociais e novas exigências salariais. Surge a necessidade de legitimar o lucro e uma cultura 

de integração à organização. Também aparecem as políticas de mão-de-obra que têm por 

base a formação, com o objectivo de melhoria das qualificações para que exista uma maior 

polivalência da mesma. 

Neste período, essencialmente, nas duas fases iniciais, a procura de habitação era grande e 

era geralmente financiada pelos dinheiros públicos, a mão-de-obra era abundante e barata, 

cuja fonte era a emigração de outros países e a transferência de operários dos meios rurais 

para os grandes centros. A necessidade de racionalizar os meios de produção e de aumentar 

a produtividade com base nos modelos de gestão, não era um tema preponderante, mas sim 

um meio de algumas empresas procurarem obter vantagem competitiva, que surge na parte 

final da segunda fase. Campagnac (p.61, 1986), cita as palavras de Bouygues (1964), no 

jornal interno (Minorangne):  

“O aumento da produtividade pode ser feito de várias maneiras: pela introdução de 

novos equipamentos, de novos processos de fabricação, de novos materiais, mas 

também por uma forma de utilizar os recursos com a finalidade de melhorar os 

métodos. Esta maneira é aquela que exige menores recursos e a que pode trazer 

efeitos mais imediatos” 

Com esta filosofia Bouygues, procura evitar os elevados investimentos que são necessários 

para promover a inovação, em termos de novos modelos de produção baseados em novos 

equipamentos ou produtos, procurando copiar e adaptar estes dos seus concorrentes, e 

procurando as vantagens competitivas na inovação organizacional, Campagnac (1986). 

Na parte final deste período, a procura de serviços de construção evolui e surgem novas 

exigências em termos da qualidade da mesma, essencialmente, no que diz respeito à 

habitação. O papel do estado como principal fornecedor dos serviços de habitação passa 

gradualmente para a esfera privada. As empresas de construção, procuram captar esta 

procura privada, adaptando-se às necessidades dos promotores, criando gabinetes de apoio 

aos mesmos e departamentos comerciais. 

A empresa de construção Bouygues, segundo Campagnac (1986), foi aquela que mais se 

preocupou com a utilização de novos modelos de produção, baseados em modelos 

organizacionais através do uso de técnicas e ferramentas de gestão e planeamento, com a 

finalidade de racionalizar a produção, aumentando a qualidade e a produtividade. Assim, 
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foram criados gabinetes de estudos e métodos, com o objectivo de desenvolver a 

organização científica do trabalho. 

“Pode-se com efeito falar de um espírito industrial quando se aplica uma planificação 

detalhada do trabalho, das previsões dos custos, dos controlos, do estudo dos modos 

de produção ou da mecanização” Bouygues (1965), citado por Campagnac (p35, 

1986) 

A imitação dos métodos industriais passou pela estrutura da organização, pelos 

procedimentos, pela racionalização das tarefas de produção e também pela 

responsabilização e pelo comprometimento. Para isso os concursos são elaborados com o 

acordo do director de produção/ director de obra, em que este compromete-se a 

desenvolver determinado trabalho, segundo as condições que ele próprio definiu e que o 

mesmo, terá determinada margem de rentabilidade, ficando assim comprometido com 

determinados objectivos, com os quais ele próprio concordou. 

Bouygues foi o primeiro a declarar, que o problema da mão-de-obra na construção não é de 

ordem quantitativa, mas sim qualitativa. Uma política de longo prazo da mão-de-obra, na 

construção, é fundamental. A qualidade da mão-de-obra que intervêm na construção, é 

fundamental, porque em nenhum outro sector, o papel da intervenção do operário é tão 

profundo, como na construção. Para isso, deve haver estabilidade e, com base nesta, ser 

efectuada uma formação e aperfeiçoamento adequados.  

A seguir a este período, surge um outro, em que não existe uma tendência claramente 

definida, com períodos de crescimentos a que se seguem períodos de estagnação.  

4.1.3.2. A evolução entre 1974 e 1997 

A partir de 1975 aparece a primeira crise depois da II guerra mundial, originada pelo 

aumento do preço do petróleo, mas também porque as principais necessidades estão 

parcialmente satisfeitas, surge assim a queda do volume de construção de habitação e do 

volume de obras públicas (Campinos-Dubernet, 2000). 

Dá-se o desenvolvimento dos trabalhos de manutenção e de reabilitação, originando o 

crescimento das micro-empresas. As grandes empresas procuram meios de se 

racionalizarem e diversificam os seus mercados comprando PME ou criando filiais, 

Campagnac (2000), Campinos-Dubernet (2000). 

Entre 1975 a 1980, as grandes empresas viram-se para os mercados externos e também 

para os mercados internos regionais, como uma forma de manter a actividade, os operários 
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e os lucros. Surge a era do desenvolvimento regional e internacional, com aparecimento da 

descentralização e da função financeira centralizada. Existe um recuo nos trabalhos 

públicos e a habitação privada, passa a ter um papel fundamental no mercado, dando-se o 

desenvolvimento do mercado imobiliário. Com o aumento do preço do petróleo, os países 

produtores passam a estar na mira das grandes empresas. Surge a descentralização da 

estrutura, mas uma unificação de métodos, dos serviços operacionais e funcionais, mas 

com a centralização dos departamentos financeiros. Surgem as políticas de comunicação, 

como importantes na função da empresa, como um todo. Existe a necessidade de adaptação 

dos colaboradores, tendo por base o espírito de grupo, a politica de formação e as 

promoções exemplares, Campagnac (2000), Campinos-Dubernet (2000). 

O mercado transforma-se entre 1970 e 1980, desaparecem 34,5% das empresas com mais 

de 50 empregados. Entre 1980 e 1985 desaparecem mais 26,4%, o que leva a que em 15 

anos, mais de metade das empresas com mais de 50 empregados desapareçam Campinos-

Dubernet (2000). 

A mão-de-obra sofre uma acentuada redução, entre 1970 e 1984 perde cerca de 30.000 

empregos por ano. As empresas procuram dar um novo papel à mão-de-obra, através da 

responsabilização e da formação, Campinos-Dubernet (2000). 

Nos anos de 1980 a 1997, as empresas baseiam a sua estratégia no crescimento externo, e 

no posicionamento diferenciado face à concorrência para obter vantagens concorrenciais 

em relação a esta. Este período teve três fases: uma de crise entre 1980 e 1985, em que as 

empresas procuram manter a sua actividade e rentabilidade através dos mercados externos; 

o período de 1986 a 1991, no qual houve um ligeiro crescimento da actividade interna e o 

período de 1991 a 1997 com nova crise, Campagnac (2000). 

No período de 1986 a 1991, dá-se a era da diversificação para novas formas de actuação no 

mercado e novas actividades. As tecnologias passam a estar no centro das estratégias. No 

imobiliário dá-se a diversificação, surgindo um aumento da procura privada de habitação. 

Procura-se a optimização da gestão dos recursos humanos e com ela surgem novos 

modelos de comunicação, com base em políticas sociais, no investimento na formação, na 

mobilização dos jovens. Surge a importância da qualidade e novas regras nos mercados. 

Aparecem novas ferramentas de ajuda à decisão e novas dinâmicas de centralização e 

descentralização.  
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No período de 1991-1997, surge nova crise, que teve como principal causa, a crise 

imobiliária e a pausa no crescimento externo. Dá-se a cessão de algumas actividades, com 

a consequente concentração de actividades, surge o interesse em actividade de longa 

duração, como a gestão da manutenção dos equipamentos prestados essencialmente às 

colectividades urbanas, aparecendo assim novas formas de acção pública, as chamadas 

políticas das cidades, Campagnac (2000). 

De um modo geral as margens médias de lucro diminuíram entre 1973 e 1994, com uma 

ligeira estabilização das mesmas depois dessa data, com algumas variações, conforme a 

evolução da procura. Em 1973 a margem média de lucro era de 18%, e esta mesma 

margem passou para 13% em 1980. As médias empresas diminuem de número e o número 

das micro empresas aumenta. Após este período, surge outro de crescimento do sector, que 

se prolonga até hoje. 

4.1.3.3. A evolução depois 1997 

O ano de 1998 marcou o fim da crise que se sentiu na construção entre os anos de 1993 e 

1997, com o crescimento de 5% do sector de edifícios, em relação ao ano anterior. O sector 

dos trabalhos públicos, também teve um ligeiro crescimento, nesse ano cresceu 0,3%. Este 

crescimento, favoreceu especialmente as empresas de construção do sector dos edifícios 

que tem menos de 50 empregados, pelo contrário as empresas com mais de 199 

empregados viram a sua facturação diminuir (DAEI-SES, 2000).  

Variação em relação ao 
ano anterior 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
TOTAL SECTOR 3,9% 7,8% 10,1% 6,2% 3,3% 2,4% 5,7% 3,6%
Edifícios 5,0% 8,5% 9,1% 6,6% 4,2% 1,7% 4,9% 3,6%
Trabalhos públicos 0,3% 6,6% 13,0% 4,6% 0,0% 4,6% 8,2% 3,3%

 

Quadro 13 - Evolução do sector da construção civil em França entre os anos de 1998 e 2005 (fonte 
DAEI-SES) 

O crescimento da actividade no sector, tem-se mantido depois de 1998, com algumas 

variações percentuais em termos de edifícios e de trabalhos públicos.  

A alta do sector da construção em França, está relacionada com a falta de habitação que 

sentia nalgumas regiões, nomeadamente na região de Paris e na região da Côte D’Azur 

(entre Marselha e Nice), na qual existe uma forte procura, devido a investimentos de 

estrangeiros e de pessoas reformadas. Para além disso, existe a necessidade de substituir, 

123 



ou reformular, bairros sociais construídos nas décadas de 60 e 70 do século XX que não 

oferecem as condições de habitabilidade adequadas aos dias de hoje, Lacaze (2006). 

As perspectivas para o ano de 2007, na construção em França, são de um crescimento da 

actividade moderado, suportado pelo sector dos edifícios. Neste sector, a construção de 

novas habitações tem crescido desde 1993, ano em que foi atingido o mínimo desde o final 

da década de 50 do século XX, só foram construídas 255 mil habitações.  

 Inicio dos anos 50 
até ao inicio dos 
anos 70 

Inicio dos anos 70 até 
ao final dos anos 90 

Depois do final anos 90 

Contexto 
económico 
geral 

Crescimento forte e 
regular 

Crescimento fraco e 
irregular. 

Crescimento mais forte e 
irregular. 

Papel da 
construção 

Acompanhar o 
modelo de 
crescimento 
fordiano pela 
construção em larga 
escala de edifícios e 
infra-estruturas. 

Diminuição das 
exigências 
quantitativas, 
aparecimento 
progressivo de 
exigências 
qualitativas. 

Optimizar o serviço 
prestado pelas obras, com a 
utilização das tecnologias 
da informação e a satisfação 
de um desenvolvimento 
mais sustentável. 

Relação 
oferta/procura 

Oferta inferior à 
procura 

Oferta superior à 
procura. Surgem os 
primeiros elementos 
de diferenciação. 

Oferta superior à procura: 
excedente diferenciado em 
função da qualidade. 

Construção 
nova 

Crescimento forte e 
relativamente 
regular 

Cíclica com fases de 
expansão e de 
recessão. 

Cíclica com fases de 
expansão e de recessão. 

Gestão e 
manutenção do 
stock 

Poucas exigências Primeiras exigências 
de uma manutenção e 
gestão da qualidade. 

Exigências crescentes de 
uma manutenção e gestão 
de qualidade adaptadas às 
necessidades das empresas 
e dos seus gestores. 

Melhoria do 
stock 

Poucas melhorias Importância crescente 
da melhoria. 

Exigências de uma melhoria 
adaptada às exigências das 
empresas e dos seus 
administradores, caso 
contrário, reconversão ou 
destruição. 

Exigências em 
termos de 
serviço 
entregue 

Poucas exigências Primeiras exigências 
da parte de um 
pequeno leque de 
empresas. 

Desenvolvimento das 
exigências das empresas e 
dos seus administradores, 
em função das suas 
mudanças de exigências, e 
numa perspectiva de 
desenvolvimento durável.  

Tabela 4 - Elementos de desenvolvimento do papel da construção depois dos anos 50 (fonte 
Carassus 2002, p. 80) 
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A evolução da construção em França, procurou adaptar os modelos preconizados por 

Taylor e Ford, tentando obter os ganhos de produtividade apontados por este modelo de 

produção, procurando diminuir alguns dos constrangimentos que impedem a evolução do 

sector.  

4.1.4. A cadeia ou fileira de produção na construção civil em França 

Em França, usa-se o termo fileira (filière) em vez de cadeia, para definir o conjunto de 

actividades encadeadas e sucessivas entre si, desde a extracção e produção de matérias-

primas, passando pela produção de um produto e pela gestão do mesmo, durante o seu 

ciclo de vida Carassus (1987). 

A fileira de construção tem duas principais características: uma é a implantação no solo do 

produto final, a outra é o investimento. É caracterizada pelo conjunto de actividades 

encadeadas e sucessivas entre si desde, a extracção e produção de matérias-primas, que 

servem de base aos produtos e materiais utilizados na construção, com os respectivos 

serviços associados à execução do produto, assim como a gestão do produto, em que no 

centro, estão as empresas de construção Carassus (1987). Dentro da cadeia ou fileira de 

produção, destacam-se três aspectos, a fileira produtiva, os intervenientes directos na fileira 

e os intervenientes indirectos. 

4.1.4.1. A fileira produtiva 

O produto da construção é caracterizado por ter um ciclo de vida longo e também por ter 

uma cadeia de produção, na qual participam muitos intervenientes com diversificados 

papéis. Segundo Carassus (2002), as principais etapas de produção da construção são 

constituídas pela: 

• Montagem – é da responsabilidade do dono de obra e consta das seguintes etapas, 

após a determinação da existência de uma necessidade a executar e das respectivas 

exigências: 

o Assegurar a possibilidade e a oportunidade de execução; 

o Definir a localização; 

o Definir as bases do programa de execução; 

o Estudar e definir o financiamento; 

o Escolher os modelos de execução; 
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o Executar os contratos com os técnicos especializados tendo em vista a 

concepção do projecto, do planeamento e controlo da execução; 

• Concepção do projecto, incluindo o estudo da parte técnico e económica - é da 

responsabilidade da equipa de concepção escolhida pelo dono de obra, que tem 

como principal figura o maître d’oeuvre,10  que controla os diversos processos de 

concepção e de controlo da execução, sendo supervisionada pelo dono de obra. 

Desta etapa, constam: 

o Estudos preliminares; 

o Estudos de ante-projecto; 

o Estudos de projecto; 

o Assistência à execução dos contratos referentes aos trabalhos de execução; 

o Estudos de execução; 

o Direcção da execução dos contratos de trabalhos; 

o Planeamento, controlo e coordenação da execução (do estaleiro); 

o Assistência à recepção e durante as fases de manutenção e exploração; 

• Realização da obra, controlada pela equipa responsável pela concepção e controlo, 

segundo as indicações do dono de obra e executada pela empresa construtora 

contratada, ou pelas empresas construtoras contratadas: 

o Preparação do terreno e instalação do estaleiro de obra; 

o Construção das diversas fases da obra e inclusão dos diversos equipamentos 

previstos; 

o Conclusão da obra, com a retirada do estaleiro de execução. 

• Recepção dos trabalhos por parte do dono de obra, com o apoio da equipa que 

executou a concepção e o controlo da execução. 

A construção, como um bem duradouro, tem um ciclo de vida longo, existindo no entanto 

ao longo deste ciclo, diversas fases que permitem adaptar o produto da construção, às 

diferentes evoluções das necessidades dos seus consumidores. O ciclo de vida na 

construção é, segundo Carassus (2002), constituído pelas seguintes etapas: 

• Construção 

o Montagem 

                                                 
10 O papel dos actores que intervêm na construção será apresentado  na secção seguinte (arquitecto 
responsável pela coordenação geral) 
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o Concepção 

o Execução 

• Compra / Venda / Colocação ao serviço 

o Gestão 

o Exploração 

o Manutenção corrente 

o Grandes reparações 

o Reabilitação / transformação – montagem, concepção, execução 

• Demolição 

o Montagem 

o Estudos 

o Execução 

O futuro aponta para que a etapa da demolição, inclua o tratamento e reutilização dos 

materiais, como uma forma de dar mais sustentabilidade aos recursos e à minimização dos 

impactos ambientais, que a mesma provoca. 

4.1.4.2. Os intervenientes directos no sector 

Os intervenientes na cadeia (fileira) de construção, e os respectivos papéis, são, segundo 

Carassus et al.(1987, 2000), Campagnac (2002):  

• “Maître d’ouvrage” (dono de obra) – profissionais que têm uma actividade regular 

relacionada com a construção, de edifícios ou trabalhos públicos. Estão incluídos os 

organismos públicos, promotores privados, serviços de construção das grandes 

empresas. São as pessoas morais ou físicas, para as quais as obras são construídas e 

asseguram: a possibilidade, permissividade e oportunidade de construção; escolha 

da localização; a definição do programa; o estudo das previsões financeiras; a 

responsabilidade do financiamento; a escolha do processo, segundo o qual a obra 

será executada e a execução dos contratos com todos os intervenientes no processo 

de concepção e construção. Também define no programa os objectivos a satisfazer, 

assim como os constrangimentos e exigências de qualidade social, urbanística, 

arquitectónica, funcional, técnica, económica, de inserção na paisagem e de 

protecção ambiental, relativas à realização e à utilização da obra. Podem ser 

ajudados por assistentes durante todo o processo construtivo;  
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• “Maître d’oeuvre” (segundo Campagnac11 este cargo só existe em França) – 

aqueles que participam na concepção arquitectural, técnica e económica da obra, 

quer a título individual ou em empresas (arquitectos, engenheiros, economistas da 

construção e gabinetes de controlo) segundo o programa definido pelo dono de 

obra. Trata-se geralmente, de um estrutura que reagrupa as competências 

arquitecturais, técnicas e económicas e está encarregada pelo dono de obra de 

conceber a obra, de a dirigir, de controlar a execução dos trabalhos, de propor a sua 

recepção ou recusa e de prestar assistência durante o prazo de garantia. Esta função, 

pode ser exercida por um ou vários profissionais que reúnem as competências 

necessárias, para conceber e controlar a realização de uma obra ou por sociedades 

que incluam estes profissionais. Saliente-se que o arquitecto tem um lugar central 

no sistema francês de construção e um monopólio no que se refere à entrega do 

dossier de construção junto dos poderes públicos, sendo também o principal 

responsável pelo conjunto do processo. Em França, é raro encontrar uma estrutura 

única (pessoa) que assumas as responsabilidades do “maître d’oeuvre”. Na prática, 

esta função, é assumida por uma equipa e é designado, para as operações que digam 

respeito a edifícios, o arquitecto como mandatário do grupo, que passa a ter a 

responsabilidade e o cargo de “maître d’oeuvre”, e ao conjunto da equipa, chama-

se “maîtrise d’oeuvre”; 

• “Le bureau de controle” – o gabinete de controlo intervém durante a fase de 

estudos de concepção e dos trabalhos e tem por missão, fazer o controlo de solidez 

estrutural e de cobertura, dos equipamentos e verificar as condições de segurança 

dos utilizadores finais. Em França, o controlo técnico é obrigatório para 

estabelecimentos que recebem público, imóveis de grande altura e construções 

complexas12; 

• “Le coordennateur sécurité” –  o coordenador de segurança, actua segundo a 

autoridade do dono de obra e tem as seguintes funções: 

o Verificar se existem os principais meios de prevenção de segurança; 

o Elaborar um plano geral de coordenação (PGC);  

                                                 
11 Segundo Melhado (2001), este cargo corresponde ao cargo de coordenador de projecto. 
12 A existência de um gabinete de controlo, num determinado empreendimento, também permite que as 
companhias de seguros baixem os prémios das apólices. Sobre este aspecto será feita referencia em secções 
seguintes. 
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o Definir as regras para protecções colectivas, os aparelhos de elevação, os 

acessos e as instalações;  

o Organizar a coordenação das actividades das empresas;  

o Coordenar e fazer respeitar as regras de segurança e saúde ; 

o Tomar as condições necessárias para controlar os acessos ao estaleiro; 

• “L’entrepreneur” (construtor/empresas de construção) – pessoa física ou moral 

titular do contrato de execução dos trabalhos, e encarregado da execução das obras; 

• “Le coordennateur de chantier” (director de obra) – assume a missão de 

ordenamento, condução, planificação e coordenação dos trabalhos, de modo a que 

se vá de encontro aos objectivos definidos.  

Os diversos intervenientes no processo de construção em França, têm papéis bem definidos 

previstos na regulamentação, das quais se destaca a chamada lei Spineta, de 4 de Janeiro de 

1978. Esta lei obriga os intervenientes no processo de construção, a estarem sujeitos a ter 

seguros que cobrem a parte da sua responsabilidade, na intervenção no processo 

construtivo, por um prazo mínimo de 10 anos, no que se refere a vícios de defeitos, que 

possam afectar a construção e a tornem não adequada ao fim a que se destina13. 

Existem regras específicas para os contratos públicos de “maîtrise d’oeuvre”, que às vezes, 

também são utilizados em contratos particulares. Assim, no que respeita ao seu pagamento 

deve ser a preço fixo e de acordo, com os custos previsionais dos trabalhos de execução. O 

contrato de “maîtrise d’oeuvre” especifica o custo previsional, com uma percentagem de 

tolerância. No caso da ultrapassagem desta tolerância, depois de consultadas as empresas, 

o dono de obra (maîtres d’ouvrage) pode exigir ao “maître d’oeuvre” que adapte os seus 

estudos sem remuneração suplementar. No momento da recepção, se a ultrapassagem dos 

custos exceder a tolerância, e desde que o contrato o preveja, pode ser aplicada uma 

redução nos honorários que, no entanto, não pode exceder 15% do valor do contrato. Este 

modelo procura evitar as derrapagens orçamentais, que muitas vezes ocorrem em virtude 

dos erros e omissões, existentes nos projectos. 

4.1.4.3. Os intervenientes indirectos 

Os intervenientes indirectos no sector, são todas as empresas que de uma maneira ou de 

outra, fornecem materiais, produtos ou serviços às empresas de construção, mas que não 

                                                 
13 Este tema será tratado em capítulo posterior. 
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têm uma intervenção directa, na elaboração do produto construção. Estão neste caso, as 

empresas de produção e fornecimento de materiais de construção, que vão desde os 

produtos mais simples indicados especialmente para a construção civil, até aos 

equipamentos mais elaborados, para serem utilizados na execução do produto construção. 

Neste campo, a França tem empresas que desempenham um forte papel no mercado 

mundial, como as empresas relacionadas com produtos como os cimentos, revestimentos, 

isolamentos e outros materiais e produtos, com empresas líderes nalgumas especialidades 

sendo também reconhecidas pela inovação que praticam e pela qualidade dos seus 

produtos. 

Os intervenientes indirectos, representam um importante papel dinamizador do sector, que 

associado ao modelo regulamentar existente permite que o sector tenha características que 

o levam a um nível elevado de desenvolvimento, o que associado às garantias e aos 

seguros existentes possibilita que os clientes tenham assegurado um produto de acordo 

com as suas exigências em termos de requisitos. 

4.1.5. As garantias e os seguros na construção em França 

As garantias e os seguros em França, estão directamente relacionados entre si, uma vez que 

todas as garantias são asseguradas por um ou mais seguros, que cobrem as mesmas 

responsabilidades. Estão neste caso, por exemplo, o seguro do promotor da construção e 

dos intervenientes no processo de concepção e execução. As garantias e os seguros, 

permitem que o comprador veja os seus direitos assegurados, o que associado ao tipo de 

responsabilização existente, leva a que exista transparência no mercado. 

4.1.5.1. As garantias 

As garantias que os compradores de um produto da construção (habitação), têm direito em 

França, são a garantia de perfeita conclusão, a garantia decenal, a garantia mínima de dois 

anos para o equipamento, a garantia de isolamento de som e, a garantia do respeito pelas 

condições contratuais, Martin (INC, 2007): 

• A garantia de perfeita conclusão (parfait achèvement) – esta garantia tem por 

finalidade, fornecer ao comprador de uma habitação (ou outro edifício), o direito de 

ver reparados todos os defeitos, ou vícios de construção, quer eles sejam 

assinalados no momento da recepção, quer apareçam posteriormente no prazo de 

um ano a contar da recepção. A empresa construtora é obrigada a efectuar estas 
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reparações que sejam da sua responsabilidade, se não o fizer a seguradora pode 

mandar fazê-lo, procurando depois receber as importâncias dispendidas com os 

trabalhos de reparação;  

• Garantia decenal – esta garantia é válida por um prazo de dez anos e refere-se à 

solidez da estrutura, incluindo coberturas, fachadas e isolamentos, e aos elementos 

que constituem o edifício e que em caso de falha, o tornam impróprio ao uso, para o 

qual foi concebido. Estão neste caso, e como exemplo: os revestimentos que fazem 

a estanquicidade; canalizações; aquecimento central; as janelas e portas exteriores 

(sempre na condição de tornar impróprio ao uso); os elementos que fazem parte 

indissociável do mesmo (escadas e pavimentos); 

• A garantia mínima de dois anos - esta garantia diz respeito ao bom funcionamento 

dos equipamentos, tem a duração mínima de dois anos, e aplica-se por exemplo, a 

portas interiores, aparelhos eléctricos e mecânicos, incorporados no produto e que 

não sejam indissociáveis do conjunto; 

• A garantia em matéria de isolamento de som – o artigo L 152-4 do código da 

construção, permite que, se o isolamento não for igual ou superior aos mínimos 

exigidos por lei, haja a possibilidade de procedimento penal nos três anos seguintes 

a contar da data de aquisição dos trabalhos. A garantia decenal responde se as 

exigências legais não são respeitadas. Se o vendedor/construtor prometeu um 

isolamento superior ao da norma e não cumpriu, trata-se de um vício de construção 

que só prescreve ao fim de 30 anos. O construtor/vendedor deve efectuar os 

trabalhos de reparação, no prazo da garantia de perfeita aquisição; 

• A garantia de respeito pelas condições contratuais - depois da garantia decenal, se o 

construtor substituiu um material previsto por outro de menor desempenho, ou não 

respeitou as condições contratuais exigidas, o proprietário pode colocar uma acção 

em tribunal. Neste caso, o prazo é de 30 anos. 

As garantias permitem que o comprador dos serviços da construção, tenha o direito a 

receber um produto adequado, e de acordo com os requisitos que definiu quando 

contratou os respectivos serviços. São complementadas por seguros que permitem ao 

comprador ver os seus direitos assegurados em caso de falha, dos intervenientes no 

processo de construção. 
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4.1.5.2. Os seguros relacionados com a construção civil em França 

Os seguros de construção são obrigatórios para todos os intervenientes com 

responsabilidade na concepção e na execução dos trabalhos de construção. Têm uma 

duração de 10 anos, como as garantias decenais. Os seguros de construção, têm por base a 

chamada lei Spinetta de 4 de Janeiro de 1978. O princípio desta lei, é que é obrigatório ter 

um seguro de danos próprios em proveito do dono de obra, qualquer que ele seja e em 

qualquer tipo de obra, Thourot & Fougére (2006). 

A lei Spinetta instituiu assim dois tipos de seguro obrigatórios Martin (INC, 2007), Planer 

(1999): 

• Relacionados com a obra - um seguro de bens sobrescrito pelo dono de obra 

(seguro “dommages – ouvrage”). Este seguro assegura o pré-financiamento dos 

trabalhos e, posteriormente, procede à determinação de responsabilidades para 

verificar quem é o responsável e fazer-se reembolsar das somas dispendidas. O 

promotor/vendedor deverá, para além disso, subscrever um seguro de 

responsabilidade civil. Todos estes seguros, deverão ser subscritos antes do início 

dos trabalhos; 

• Um seguro de responsabilidade que todos os profissionais da construção devem 

subscrever, com vista a segurar os riscos de sua responsabilidade que lhe possam 

ser imputados. 

Este seguro, que diz respeito à garantia decenal, indemnizará o dono de obra sobre os 

danos originados por defeitos de construção, num prazo de 10 anos após a recepção dos 

trabalhos. O seguro cobre a solidez estrutural, que afecte a obra, ou que a torne imprópria 

ao uso a que se destina, ou que afectem os elementos que a tornem viável, as fachadas e as 

coberturas.  

A companhia de seguros, tem por tarefa, indemnizar o proprietário e de procurar os 

responsáveis do defeito e de os fazer proceder ao pagamento dos mesmos, com base na 

responsabilidade civil. Deste tipo de seguros, estão excluídas as pessoas de direito público, 

e as grandes empresas, que constroem imóveis industriais para uso próprio, Thourot & 

Fougére (2006). 

A finalidade deste seguro, é de permitir ao dono da obra, obter sem atrasos o 

financiamento da reparação integral das desordens surgidas.  
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Este tipo de seguros, aplica-se também entre particulares, se a construção a vender, tiver 

menos de 10 anos. Neste caso, se existir um seguro, este, e as respectivas garantias, passam 

para o novo proprietário. Se um particular pretender executar uma obra, deve também fazer 

o seguro de danos de obra e exigir do construtor, ou dos construtores, uma declaração da 

companhia de seguros, em como a apólice de seguro deste cobre a obra que ele vai 

promover. 

O dono de obra deverá fornecer as seguintes informações para a seguradora avaliar o risco, 

Planer (1999): 

• Prova da existência de contratos de seguros de responsabilidade profissional, de 

todos os intervenientes, incluindo o próprio dono de obra (projectistas, 

construtores, etc.); 

• Declarar a recepção dos trabalhos durante o mês em que fez a recepção, 

acompanhadas das observações ou reservas do controlador técnico; 

• Enviar um dossier técnico, que tenha as plantas e descrição dos trabalhos 

realizados, no prazo máximo de um mês a contar da aquisição; 

• Notificar, no mesmo prazo, os trabalhos executados a título de garantia de 

aquisição, assim como as observações ou reservas do controlo técnico; 

• Declarar todas as paragens de trabalhos que excedam 30 dias; 

• Comunicar os avisos, observações e reservas do controlador técnico, 

simultaneamente à seguradora e ao construtor; 

• Não se opor a que a seguradora pergunte ao controlador técnico, informações 

complementares para apreciar o risco; 

• Autorizar o segurador, a aceder a todo o momento, ao estaleiro da obra. 

O montante do prémio do seguro, depende de diversos elementos como; a qualidade da 

construção, o dossier técnico produzido pelo construtor, a qualidade do construtor, o 

serviço pós-venda, e outros. O dono de obra/promotor, ao recorrer a um controlador 

técnico, pode ver reduzido o montante do prémio. O papel do controlador técnico, é de 

verificar as desordens que possam ocorrer durante a construção. Para este papel de 

controlador técnico, existe uma lista oficial de técnicos de construção, que podem executar 

este cargo, Martin (INC, 2007). 

No caso dos seguros de danos de obra, o dono de obra pode fazer intervir a companhia de 

seguros: durante a obra, se o construtor entrar em falta; durante a garantia de perfeita 
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aquisição, se construtor entrar em falta; no final do 1º ano, ou seja depois da garantia de 

perfeita aquisição.  

O sistema de seguros, permite que o cliente tenha garantias acrescidas, assim como de 

aumentar a responsabilização dos intervenientes no sector. 

4.1.5.3. O papel dos seguros na construção civil em França 

O sistema de seguros existente em França, permite que se determine as responsabilidades, 

que sirva de estímulo à evolução do sector, através da elaboração de documentos técnicos 

que indicam como executar os trabalhos, e que têm por base, as declarações de sinistros 

das companhias de seguros Melhado (2001).  

Com base nas declarações dos sinistros, a Agence Qualité Construction14 (AQC), tem duas 

bases de dados sobre os sinistros, Sycodés e Sycodat, que são elaborados pelos peritos e 

pelos controladores técnicos. Através da análise destas bases de dados, são elaborados 

relatórios e recomendações para a aplicação de materiais e execução de trabalhos, que são 

elaborados de uma forma colegial, através da intervenção dos profissionais do sector. 

Também são executados os balanços anuais e decenais, onde se mencionam o tipo de 

sinistralidade ocorrida, os custos de reparação e prevenção por tipologia de sinistro. 

Os seguros de construção, desempenham um importante papel na melhoria da qualidade da 

construção, através do papel que desempenham na elaboração de documentos técnicos e 

também como um factor incentivador desta melhoria, porque os prémios das apólices, 

estão sujeitos às avaliações técnicas e qualitativas das empresas, com base nas declarações 

de sinistros, Melhado &  Souza (2000).  

Segundo a Qualiconstroi, a base de dados Sycodés, tem um registo de mais de 200.000 

sinistros declarados, cujo valor de reparação oscila entre os 762 € e os 152.450 €. Em 

1996, existia um sinistro declarado por cada 200 habitações, em 2005 esse valor era de um 

sinistro para cada 250 habitações, ou seja existe uma melhoria na construção. Esta base de 

dados, ainda só tem disponível um ciclo completo referente a um período de uma garantia 

decenal, mas com base nela, é possível indicar o valor dos defeitos que existem na 

construção de edifícios em França. 

                                                 
14 É uma associação que agrupa todas as associações profissionais, de empresas ou de particulares, com o 
objectivo de prevenir as anomalias e melhorar a qualidade da construção. 
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O sistema de seguros, permite que as empresas implementem objectivos de melhoria que 

podem transformar-se em melhor rentabilidade, que surge como uma causa da diminuição 

do número de sinistros e dos prémios, pagos às seguradoras. 

4.1.6. A habilitação e a qualificação das empresas francesas de 

construção 

As empresas francesas de construção, não são por lei, obrigadas a terem qualquer titulo que 

lhes permita executar a actividade. No entanto, existe um organismo de direito privado, o 

QUALIBAT, controlado pelo Estado, que qualifica e certifica as empresas de construção 

de edifícios, que assim o desejarem. Nas empresas que actuam no sector dos trabalhos 

públicos, existe o sistema QUALITP e nas empresas que actuam no sector da electricidade, 

existe o sistema QUALIFEC. Esta qualificação, não sendo obrigatória por lei, é no entanto 

exigida, nos concursos públicos e os particulares também preferem as empresas 

qualificadas. Esta qualificação permite que os donos de obra tenham uma informação 

certificada por terceiras partes das competências técnicas e organizacionais de uma 

empresa, que actua no sector da construção. O sistema QUALIBAT baseia-se na 

qualificação, na certificação do sistema da qualidade e na certificação das empresas, que 

actuam em determinadas actividades específicas e estão sujeitas a regulamentação especial, 

como por exemplo, o tratamento de locais com amianto, Qualibat (2004).  

4.1.6.1. A qualificação 

A qualificação diz respeito a uma avaliação completa das competências das empresas, que 

querem inscrever-se no sistema e analisa: 

• A legalidade da situação administrativa, através da análise: da sua inscrição nos 

organismos obrigatórios oficiais; das competências e curriculum dos técnicos que 

fazem parte da empresa, verificando a sua adequação e legalidade; da prova de 

pagamento de impostos e taxas e; através da análise das suas apólices de seguros, 

se a estas dizem respeito os riscos adequados; 

• A competência técnica, com base na análise: da descrição detalhada dos meios 

afectos à execução e coordenação dos trabalhos; da lista do materiais e 

equipamentos que a empresa possui; das referências das obras executadas nos 

últimos cinco anos; da descrição detalhada de três obras acompanhada das 
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referências e documentos técnicos, assim como de certificados de boa execução, e 

de uma declaração da sinistralidade, passada pela companhia de seguros; 

• A competência financeira, através da análise do volume de negócio dos dois 

últimos anos, numa base global e por actividades. 

Os dossiers de candidatura são, em primeiro lugar analisados nos departamentos (regiões 

administrativas de carácter intermunicipal) e, posteriormente, enviados para uma comissão 

regional ou nacional, se o caso assim o exigir. A taxa de recusa das qualificações, anda 

pelos 50%, o que demonstra que o nível de exigência praticado é elevado. 

A qualificação é identificada por um código de quatro números; o primeiro identifica o tipo 

de trabalhos, o segundo, a actividade, o terceiro, a técnica (especialidade ou o material 

utilizado) e o quarto identifica o nível técnico da empresa, segundo quatro categorias, 

classificadas mediante uma ordem crescente de competências da empresa, corrente, 

confirmada, superior e, por último, excepcional. Por exemplo, uma empresa de estruturas 

de edifícios (madeira, metal ou betão) pode ter as seguintes classificações: 2311 Estruturas 

(técnica corrente); 2312 Estruturas (técnica confirmada); 2313 Estruturas (técnica superior) 

e; 2314 Estruturas (técnica excepcional), Qualibat (2004). Esta metodologia, permite 

classificar as empresas em termos de capacidade de execução de um determinado tipo de 

trabalho especializado e indicar o grau de capacidade que a empresa tem, para executar 

trabalhos mais exigentes. 

A qualificação é atribuída por um prazo de cinco anos, após o qual é efectuada uma revisão 

profunda da classificação atribuída a uma empresa, no entanto, todos os anos os 

certificados são avaliados e validados ou não, conforme as informações recebidas, com 

base em reclamações efectuadas por terceiros. A todo o momento uma qualificação pode 

ser retirada, se houver motivos válidos para que assim aconteça.  

4.1.6.2. A certificação do sistema da qualidade e das empresas 

especializadas 

A certificação do sistema da qualidade, é feita com base nas normas ISO 9001, versão 

2000, existindo dois níveis intermédios de certificação, antes da empresa obter a 

certificação, segundo as normas ISO 9001; compromisso com a qualidade e, controlo15 da 

                                                 
15 Tradução livre do autor, os termos exactos são: Engagement Qualité e Maîtrise de la Qualité. 
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qualidade. O primeiro nível de qualificação corresponde aos seguintes compromissos da 

gestão: 

• Compromisso da gestão da empresa, com a satisfação dos requisitos dos clientes; 

• Controlo da actividade da empresa, garantindo a conformidade com os requisitos; 

• Execução de acções de monitorização e de melhoria. 

Para passar para o segundo nível, a empresa além de cumprir mais critérios, deve provar 

que os aplica a um maior número de processos da sua actividade e ter o objectivo de 

melhorar o seu sistema da qualidade. Os critérios exigidos neste segundo nível, são: 

• Compromisso da gestão da empresa com a satisfação dos requisitos dos clientes; 

• Mobilização conjunta do seu pessoal e dos subcontratados; 

• Garantir a conformidade com os requisitos das obras que executa; 

• Controlo global do ciclo de produção, desde o concurso até ao serviço após venda; 

• Medir a eficácia e ter objectivos de melhoria do funcionamento da empresa. 

A certificação segundo as normas ISO 9001, não é dada pelo organismo QUALIBAT, mas 

sim, pelos organismos certificadores acreditados pelo COFRAC16 (Comité Français 

d’Accreditation). 

A certificação intermédia, atribuída pelo organismo QUALIBAT, é feita com base em 

auditorias e tem um procedimento análogo, ao efectuado pelos organismos certificadores 

ISO 9001 oficiais. 

A certificação das empresas especializadas, destina-se a empresas que executam trabalhos, 

que pela sua especificidade, exigem das empresas um conhecimento profundo das regras 

legais existentes, nomeadamente em termos ambientais e de segurança. Estão neste caso, 

as empresas que se dedicam ao tratamento do amianto no local, do tratamento das madeiras 

em obra e em construções, da distribuição de fluidos médicos, da desenfumagem natural e 

das serralharias que executam produtos corta-fogo. A certificação é feita, com base no 

respeito pelas condições técnicas e legais da actividade e também pela capacidade, de 

gestão, técnica, financeira, da qualidade do produto e da rastreabilidade dos trabalhos 

realizados. Para isso as empresas são sujeitas a auditorias de técnicos especializados, que 

verificam em obra as condições de execução e como os trabalhos são executados. 

A qualificação de uma empresa, depende muito da capacidade dos seus colaboradores, e do 

sistema de formação existente no mercado.  
                                                 
16 Organismo filiado na organização ISO, e equivalente ao IPQ (Instituto Português da Qualidade). 
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4.1.7. A mão-de-obra em França, sua formação e competências 

A mão-de-obra em França, tem competências específicas adaptadas ao mercado local, 

assim como uma formação característica especialmente dirigido ao mesmo. 

4.1.7.1. As competências na construção civil em França 

As funções e as competências existentes na construção civil em França são as seguintes 

(fonte CFA-BTP, 2006): 

• “L’ouvrier d’exécution” (operário de produção) – efectua os trabalhos mais 

simples; 

• “L’ouvrier professionnel” (operário profissional) – efectua os trabalhos normais na 

sua especialidade, tomando a iniciativa de os executar, segundo os procedimentos 

habituais. É conhecedor das regras profissionais, das técnicas e tecnologias com 

que trabalha; 

• “Les compagnons17 et le technicien ”  – operários especializados e com bons 

conhecimentos profissionais que efectuam os trabalhos mais delicados e dão 

formação aos mais novos; 

• “ Le chef d’equipe” (chefe de equipa) – tem um forte conhecimento das actividades 

associadas ao processo onde participa, é o responsável por uma equipa de 

trabalhadores participando na realização e controlo do trabalho, organizando as 

tarefas de cada um dos elementos da equipa. Nas pequenas obras, assume a 

responsabilidade pela condução do conjunto dos trabalhos. Deve ter capacidade de 

relacionamento com os elementos da equipa e também, com os outros 

intervenientes no processo de construção; 

• “Le chef de chantier” (encarregado) – conhecedor do conjunto de todas as 

actividades que se executam num determinado tipo de obra, bem assim, como das 

exigências regulamentares em termos de qualidade, segurança e ambiente. Conduz 

os trabalhos segundo os desenhos, partes escritas e as ordens do condutor dos 

trabalhos, ou segundo as indicações do gabinete de estudos; 

• “Le conducteur de travaux18” (condutor dos trabalhos) – representante do chefe da 

empresa, perante o qual é responsável pela execução dos trabalhos em termos de 
                                                 
17 Cargo existente nas grandes empresas e ao qual acedem os melhores operários. Membro de uma associação 
profissional existente ou reconhecida pela empresa. As traduções são da responsabilidade do autor uma vez 
que os cargos existentes variam em relação a Portugal. 
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prazo, qualidade e custos, controlando, dirigindo e planificando os trabalhos de 

uma ou de várias obras; 

• “Le métreur” (medidor-orçamentista) – estuda um concurso desde a análise do 

programa até à execução da proposta de produção, efectuando as medições das 

quantidades necessárias à realização da obra, em termos de materiais e de mão-de-

obra, estimando os custos de construção. Depois do contrato assinado, faz os 

pontos da situação dos trabalhos, acompanhando a execução da obra e verificando 

o planeamento da mesma; 

• “Le dessinateur projeteur” (o desenhador projectista) – transpõe para desenhos de 

pormenor, ou de produção, os projectos de modo a que os trabalhos possam ser 

executados em obra, com base nas soluções apresentadas pelo próprio e/ou do 

engenheiro de estudos; 

• “L’ingénieur d’études de prix” (engenheiro de estudo de preços) – determina o 

custo de um projecto pelo exame do mesmo, propondo um preço, com base nos 

elementos entregues pelo dono de obra. Estabelece um planeamento previsional 

para execução dos trabalhos, seleccionando os meios e métodos de execução; 

• “L’ingénieur d’études techniques” (engenheiro de estudos técnicos) – efectua os 

estudos para a execução de um projecto, em conjunto com o departamento 

comercial da empresa, definindo as condições técnicas em que a obra vai ser 

executada, propondo as alternativas que possam fazer variar o preço de realização 

da obra. Durante a execução da obra acompanha a sua produção; 

• “Le technico-commercial” (técnico comercial) – faz a prospecção do mercado, 

apresentando aos clientes, actuais ou potenciais, os serviços e capacidade da 

empresa. Conduz o processo de negociação com o cliente até à entrega da obra; 

• “Le chargé d’affaires” (encarregado de negócios) – assegura a condução de um 

projecto, desde a atribuição da obra, podendo também ser ele a conseguir a 

execução da obra, conforme a dimensão da empresa, efectua, ou manda efectuar, os 

estudos de execução da obra. Depois do contrato assinado, é o responsável directo 

da empresa com o cliente, os fornecedores e os subempreiteiros. 

                                                                                                                                                    
18 Com algumas parecenças com o cargo de encarregado geral em Portugal, mas com funções mais 
abrangentes permitidas pelo nível de formação exigido e/ou pela experiência, uma vez que é possível aceder 
ao cargo com dois anos de estudos superiores ou com formação e experiência adequadas. 
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O sector da construção civil, em França, tem a repartição de actores que se apresenta no 

quadro seguinte, e que se refere ao ano de 2004: 

Dimensão das 
empresas / 
Rubricas 0 a 9 10 a 19 20 a 49 50 a 199 Mais de 199 Geral

Assalariados 497.430 182.838 236.072 171.454 198.218 1.286.012

Não assalariados 213.708 5.148 388 7 0 219.251

Total 711.138 187.986 236.460 171.461 198.218 1.505.263
% Assalariados / 
Total 69,9% 97,3% 99,8% 100,0% 100,0% 85,4%
Operários e 
aprendizes 412.968 146.822 182.769 118.953 110.890 972.402

Quadros 83.753 40.660 55.368 53.358 86.783 319.922

Total 496.721 187.482 238.137 172.311 197.673 1.292.324
% Operários 
aprend / Total 83,1% 78,3% 76,7% 69,0% 56,1% 75,2%

 

Quadro 14 - Relação entre o número de operários, em relação ao total de assalariados (fonte DAEI-
SES 2005) 

Esta relação varia conforme o sector, onde as empresas actuam. Segundo a Fédération 

Nationale des Travaux Publics (FNTP, 2007), a proporção de operários e quadros no sector 

dos trabalhos públicos, varia conforme a dimensão das empresas e geralmente, anda pelos 

seguintes valores: 

• As empresas com menos de 50 empregados, têm uma relação entre operários e 

quadros que anda por um valor superior a 75% de operários e o restante de quadros; 

• As empresas que têm entre 51 e 500 empregados têm, geralmente uma relação que 

anda pelos 65% de operários e o restante, em quadros; 

• Para as empresas que tem mais de 500 empregados, a percentagem de quadros 

aumenta ligeiramente; 

• O nível de indiferenciados (vulgarmente conhecidos como serventes,) que 

trabalham no sector, é muito baixo, representando um valor inferior a 10%. 

Os papéis e as responsabilidades, estão perfeitamente definidos e os actores que intervêm 

em nome individual, estão sujeitos às garantias que tem de oferecer pelos trabalhos que 

executam, nomeadamente através dos seguros. 
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4.1.7.2. A formação profissional 

Segundo Agulia et al. (1995), a chamada lei Raffarin, vai exigir que após a sua aplicação, 

todos os intervenientes no sector da habitação, sejam obrigados a ter uma qualificação 

mínima, constituída por: um certificado de aptidão profissional CAP, uma licença de 

estudos profissionais (BEP), ou ter, pelo menos, três anos de experiência profissional. O 

título de mestre artesão, é atribuído a quem tiver uma licença de mestre e que tenha uma 

experiência de pelo menos 2 anos, ou é dado a um artesão inscrito pelo menos há 10 anos, 

no reportório de artesãos. O título de artesão requer um CAP, um BEP ou 6 anos de 

inscrição nas artes e ofícios. O certificado de identidade profissional é entregue pelos 

sindicatos, pela confederação de artesãos e pequenas empresas de construção e atesta que o 

“empreendedor empresário”, está assegurado e que tem estágios de formação contínua. 

Em França existem três tipos de formação, acessíveis ao trabalhador previstos na lei, 

Taquet (2006), sendo eles: 

• O plano de formação da empresa, por iniciativa desta, segundo as suas 

necessidades. Neste caso, o tempo de formação é considerado tempo de trabalho, 

no entanto as horas de formação que forem ministradas em tempo pós-laboral e não 

ultrapassarem o limite de 50 horas por ano, não dão direito a remuneração. Este 

limite pode chegar às 80 horas, se a formação aumentar as competências do 

empregado e se for estabelecido um acordo escrito, com este; 

• A licença de formação por iniciativa do trabalhador, destina-se a trabalhadores com 

antiguidade superior a 24 meses (36 nas empresas com menos de 20 empregados), 

deve ser apresentada com um prazo superior a 60 dias para estágios com a duração 

inferior a 6 meses e 120, para estágios com a duração igual ou superior a 6 meses. 

Esta licença não pode exceder um ano, ou 1200 horas, se o estágio não for 

contínuo. O beneficiário beneficia de uma remuneração na condição de haver feito 

um acordo, com um organismo colector. O empregador continua a pagar e é 

reembolsado pelo organismo;  

• O direito à formação individual, por iniciativa do trabalhador, com o acordo da 

entidade patronal. São beneficiários os empregados, com pelo menos um ano de 

antiguidade, que têm o direito a 20 horas de formação por ano. Estas podem ser 

acumuláveis durante o período máximo de 6 anos. Para os empregados a tempo 

parcial, o valor é calculado com base num “pró-rate temporis”, assim, como para os 
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empregados com contrato a termo, que tenham pelo menos 4 meses de tempo de 

trabalho. Em princípio, as acções decorrem fora do tempo de trabalho e são da 

iniciativa do trabalhador, as acções de formação que pretende efectuar. As acções 

frequentadas dentro do horário de trabalho, dão direito à remuneração normal; as 

acções frequentadas fora das horas de trabalho, dão direito a 50% da remuneração 

líquida e isenta de descontos. Em caso de ruptura de contrato o direito às horas de 

formação, mantém-se e podem ser transferidas, sendo também transferidas as 

contribuições. 

Existem inúmeras escolas de formação profissional, ligadas aos sectores de actividade, que 

ministram cursos de formação acreditados. Estas escolas, podem ser de carácter público ou 

privado, na maioria são privadas ou ligadas a associações de classe. Os cursos ministrados 

vão de encontro às necessidades do sector, proporcionando a formação correspondente aos 

cargos desempenhados, pelos actores anteriormente descritos. Esta formação, dá 

correspondência a certificados de habilitação equivalentes a estudos secundários e a 

estudos superiores. 

Para além dos aspectos já assinalados, o mercado de construção francês, tem também mais 

algumas características próprias, algumas delas apresentadas nas secções seguintes. 

4.1.8. Outras características do mercado francês 

Dentro destas outras características, merecem destaque alguns factores que contribuem 

para a competitividade das empresas de construção. Entre eles, estão os aspectos 

financeiros, o regime fiscal aplicado às pequenas e médias empresas, o papel do Estado e 

os modelos organizacionais e de mercado. 

4.1.8.1. Aspectos financeiros 

As empresas de construção francesas, de um modo geral, gozam de uma boa capacidade 

financeira, que é permitida pelo modelo de mercado existente, assim como pela capacidade 

de auto financiamento e de tesouraria. Segundo um inquérito da FIEC, realizado sobre o 

tema da directiva dos pagamentos e ao qual responderam algumas associações de 12 países 

que fazem partem da FIEC, na França, o número médio de dias entre a emissão de uma 

factura e o pagamento da mesma a um empreiteiro que executa obras públicas, é de 55 

dias, ultrapassando o valor estabelecido legalmente que é de 45 dias; que 40,5% das 

entidades públicas não respeitam este prazo legal. Os prazos médios de pagamento, 
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referentes aos contratos com entidades privadas, são de 52 dias. Os pagamentos aos 

subempreiteiros são efectuados pelo cliente, desde que o valor da referida subempreitada 

ultrapasse o valor de 600 € (valor sem impostos). O empreiteiro e o subempreiteiro são 

informados da data de pagamento (Código dos Mercados Públicos, 2006). 

Num estudo efectuado por Havette (2005), verifica-se que existe a preocupação com a 

gestão financeira, uma vez que os prazos de facturação das empresas artesanais (entre elas 

as de construção), são os seguintes: 

• 77% durante a execução dos trabalhos; 

• 14% no mês seguinte à execução dos trabalhos; 

• 9% tardiamente ou variável 

Os prazos de pagamento após a emissão das facturas: 

• 57% pagam a 30 dias; 

• 5% pagam a 45 dias; 

• 25% pagam a 60 dias 

Metade das empresas, joga com os prazos de pagamento dos clientes e fornecedores. 

As necessidades de financiamento das pequenas empresas, é geralmente satisfeita pela 

rentabilidade das mesmas, pelo menos, actualmente em que estão numa conjuntura 

económica favorável e sujeitas a uma taxa de IVA de 5,5%, nos trabalhos que prestam aos 

particulares: 

• 77% dizem que a rentabilidade da empresa, sustenta as necessidades de 

financiamento; 

• Só 12% se dizem fortemente endividadas; 

• 65% utilizam, pelo menos, uma forma de financiamento a curto prazo, geralmente 

o descoberto bancário (53%); 

• 71% utilizam, pelo menos, um meio de financiamento de médio e/ou longo prazo.  

Esta preocupação com a gestão financeira, tem os seus frutos espelhados nos resultados 

financeiros das empresas, que são positivos nas médias e grandes empresas e ligeiramente 

negativos nas pequenas empresas, conforme mostram as análises estatísticas do SES. 
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4.1.8.2. Regime fiscal aplicado às empresas de construção em França 

O regime fiscal francês, caracteriza-se por ter dois principais tipos de impostos, o imposto 

indirecto, sobre o consumo, conhecido como “taxe sur le valeur ajustée” (TVA), e o 

imposto directo, sobre o rendimento “impôt sur le revenu” (IR)19. 

O regime normal do IVA (TVA), tem uma taxa de 19,6%, no entanto, a construção tem 

regulamentação especial que lhe confere, nalguns casos taxas mais baixas, ou nulas. Estão 

neste caso, as transacções de imóveis adquiridos há mais de 5 anos, assim como o aluguer 

de imóveis, para habitação. Estão sujeitos à taxa reduzida de 5,5%, os trabalhos efectuados 

em habitações construídas há mais de dois anos e a prestação de serviços destinados à 

habitação. 

Estão isentas de uma taxa específica para a contribuição social (3,3%), assim como 

também sujeitas a uma taxa reduzida, para metade, de 15% de imposto sobre o rendimento 

das pessoas colectivas (Impôt sur le Revenu - IR), as empresas que reúnam as seguintes 

condições: 

• O valor dos negócios, excluindo taxas, é inferior a 7.630.000 €; 

• O capital social é inteiramente liberado, detido de uma maneira contínua, durante o 

exercício a que diz respeito por 75% pelo menos, por pessoas físicas que satisfaçam 

as mesmas. 

A taxa de imposto de 15%, aplica-se num limite do benefício do imposto de 38.120 €, por 

um período de 12 meses. A fracção que exceder o valor anterior, está sujeita à taxa normal, 

Grandguillot & Grandguillot (2006). 

O conjunto dos encargos que a entidade patronal suporta, relacionados com os 

trabalhadores representa 80% do valor pago com os ordenados directos, aos assalariados e 

nele se consideram outros impostos, contribuições como as efectuadas para os organismos 

de segurança social, de reforma e outros.  

4.1.8.3. O Estado como cliente e regulador  

O Estado é o maior cliente das empresas de construção e de gestão do património 

construído, mesmo que nalguns sectores a percentagem que o mesmo detém de volume de 

construção seja diminuta (5,5% no não residencial em 1997), segundo (Tapie 2000). O 

Estado marca a sua influência, através do volume de construção que promove, mas 
                                                 
19 Equivalente ao imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e ao imposto sobre o rendimento das pessoas 
singulares e colectivas (IRS e IRC). 
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também através das leis, regulamentos e apoios que cria para o sector. Em 1973, o Estado 

Francês, procurou regulamentar a concepção e gestão das obras públicas, através da 

definição das funções susceptíveis de assegurar a gestão ideal de uma operação de 

construção, com a finalidade de limitar a ultrapassagem dos custos, dos prazos e de 

impedir que se executassem construções inadequadas aos utilizadores. Procurou também 

modificar as regras de acesso aos mercados (1980), através dos concursos, da segmentação 

de mercados (criando departamentos especializados ex. construções hospitalares). Com a 

descentralização (1982), as colectividades locais, passaram a ter um peso maior nos 

investimentos no sector da construção, representando três quartos do investimento público 

dirigido, ao sector da construção. 

O Código dos Mercados Públicos francês, tem sofrido diversas actualizações para que se 

possa manter actualizado e permitir a concorrência e a inovação nos mercados. As últimas 

duas actualizações foram a de 2004 e a de 2006. Esta última foi para que estivesse de 

acordo com a directiva europeia, dos contratos públicos.  

4.1.8.4. Os modelos organizacionais das empresas do sector da 

construção 

As grandes empresas de construção e de promoção em França, organizam-se geralmente 

por produtos. Se um determinado produto, é muito específico e exige conhecimentos 

especiais, é criado um departamento à parte. Pelo contrário, se o produto tem elementos 

que não são diferenciáveis e exigem conhecimentos comuns, não são diferenciados e vão 

para um sector generalista. As grandes sociedades de engenharia, procuram responder à 

segmentação dos mercados, com adopção de estruturas organizacionais matriciais. As 

pequenas empresas e os gabinetes, procuram adoptar organizações especializadas, Tapie 

(2000). 

As grandes empresas de construção, tiveram que reorientar a sua estratégia para os países 

desenvolvidos, e orienta-la para as cidades, diversificar a suas actividades por causa da 

perda dos grandes mercados de construção dos países exportadores de petróleo e dos países 

em desenvolvimento. Assim, surgem os projectos de concepção, realização, exploração e 

manutenção das grandes infra-estruturas públicas. O futuro das grandes empresas de 

construção, está na construção e manutenção ou na construção e exploração. Não é a 

mudança de escala nas operações que vai permitir ter vantagem, mas sim, a capacidade de 

resposta à complexidade urbana, à capacidade de conceber e realizar quer técnica, quer 
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financeiramente projectos complexos, na realização de associações e alianças com 

parceiros locais que possam trazer conhecimento e o apoio das entidades públicas locais 

Tapie (2000). 

As pequenas e médias empresas, procuram ter estruturas simples, com pouco pessoal não 

especializado e também com pouco pessoal não afecto à actividade produtiva, 

concentrando-se no que melhor sabem fazer e subcontratando a maioria dos serviços de 

apoio. As pequenas e médias empresas, até 49 empregados, são a maioria das vezes, 

constituídas por estruturas que só possuem duas ou três pessoas afectas à área 

administrativa e de apoio à produção, constituídas por um orçamentista, uma secretária e 

recepcionista e uma ou outra pessoa, que pode ser encarregue de serviços diversos. Para 

além deste pequeno núcleo administrativo, possuem um elemento, que, muitas vezes, é o 

empresário, que procura os negócios no mercado e, ao mesmo tempo, coordena algumas 

das principais actividades produtivas. Estas são coordenadas por um ou dois conducteur de 

travaux e pelos encarregados (chef de chantier). Após, este pessoal afecto à gestão e 

coordenação dos trabalhos, aparecem os chefes de equipa, que comandam equipas de 5 ou 

6 operários e que já são considerados operários de produção, porque também é das suas 

atribuições, executar o trabalho mais complexo e a orientação dos operários. 

Embora as práticas de subcontratação, sejam mais limitadas em França que em outros 

países, é vulgar as empresas terem estruturas simples para evitarem ter pessoal em excesso, 

quando os trabalhos são mais escassos. Quando a capacidade produtiva é excedida, as 

empresas procuram obter reforços dos colaboradores através do recurso ao trabalho 

temporário, e à subcontratação, Tapie (2000). 

O modelo que as empresas adoptam, é muito influenciado pelo modelo de mercado 

promovido pela legislação, que regula o sector, essencialmente, no que diz respeito às 

pequenas e médias empresas. 

4.1.8.5. Os modelos do mercado de obras públicas 

Existe uma grande preocupação por parte das entidades que regulam o mercado, em que o 

acesso ao mesmo seja feito em condições de igualdade entre todos os intervenientes, dando 

alguma primazia, às pequenas empresas e aos artesãos, nalguns casos. O novo código dos 

mercados públicos (Code des Marchés Publics – Decret 2006-975 de 1 de Outrubro de 

2006), que está de acordo com as directivas da União Europeia, sobre os mercados 

públicos, substituindo o anterior que tinha entrado em vigor em 26 de Novembro de 2004, 
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pretende fomentar a concorrência, nomeadamente, através da igualdade de tratamento entre 

os candidatos e transparência nos procedimentos. Determina que os programas de 

concurso, devem ter especificações técnicas formuladas através de normas, exigências de 

desempenho ou funcionais bem precisas, de modo a que estejam acessíveis a todos os 

candidatos, e para isso, as necessidades devem estar bem determinadas e ter em conta o 

objectivo do desenvolvimento sustentável.  

Dá prioridade aos concursos efectuados em lotes separados (por especialidades de 

execução dos trabalhos), limitando os concursos de empreitada global, naqueles casos em 

que se preveja, que a execução de lotes separados contribui para restringir a concorrência, 

ou naqueles em que tecnicamente e financeiramente, não seja vantajoso efectuar os lotes 

separados.  

Como uma forma de profissionalizar alguns dos intervenientes na definição dos concursos, 

o novo código indica que o Estado deve ter comissões permanentes especializadas, que se 

dedicam aos projectos públicos, nomeadamente no que respeita à análise e definição dos 

mesmos, no entanto, o júri dos concursos deve ser composto por pessoas exclusivamente 

independentes dos participantes. 

O novo código de mercados públicos, define os tipos de concursos que podem ser 

efectuados, e que são:  

• Concurso aberto ou restrito. No concurso aberto o número de propostas admitidas a 

concurso é livre. No concurso restrito,20 o aviso de concurso fixa o número mínimo 

(que não pode ser inferior a cinco) e máximo de propostas a serem admitidas a 

concurso;  

• Procedimento negociado, é a modalidade em que o objecto de concurso é 

negociado, com pelo menos três concorrentes (pode ser menos se não existirem 

candidatos), e está limitado a determinadas condições, como por exemplo, se as 

propostas apresentadas não satisfazerem as condições do concurso, e para 

montantes, entre os 210.000 e os 5.270.000€. Os critérios de selecção devem estar 

definidos no aviso ou programa de concurso. As negociações não podem incidir 

sobre o objecto do concurso, nem sobre as condições de execução, deve ser dada 

                                                 
20 Não é por convite, mas sim os concorrentes podem manifestar o desejo de concorrer e apresentarem os 
documentos da empresa para serem analisados segundo as condições estabelecidas no aviso, se não fizerem 
parte do leque de empresas inscritas para aquele tipo de trabalho na organização que promove o concurso. 
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igualdade a todos os concorrentes e podem desenrolar-se por etapas nas quais são 

eliminados candidatos;  

• Diálogo competitivo, este processo só pode ser utilizado para trabalhos cujo valor 

se situa entre os 210.000 e os 5.270.000€, ou nas seguintes condições: quando o 

dono de obra não puder definir sozinho e antecipadamente os meios técnicos para 

responder às necessidades; quando não está em condições de estabelecer a 

montagem jurídico financeira do projecto. Neste tipo de concurso, o aviso deve 

indicar as necessidades a satisfazer e as exigências, assim como as modalidades de 

diálogo, que irão ser adoptadas;  

• Mercado de concepção e realização, está limitado a um grupo de operadores, ou no 

caso de ser só um único operador, este fica limitado aos trabalhos de infra-

estruturas;  

• Concursos para elaboração de estudos, projectos e outros. Define o modo de 

atribuição dos mercados de elaboração, de projectos e estudos, apresentando 

também outros modelos de contratos, mas não usuais, nos mercados de trabalhos 

públicos. 

O novo código exige a publicidade para os concursos, cujo valor exceda os 4.000€ e define 

algumas condições preferenciais de acesso às cooperativas e aos artesãos. Nele, também 

está definido o prazo máximo de pagamento em 45 dias, permitindo que a ultrapassagem 

deste prazo dê direito a juros de mora. 

O empreiteiro pode recorrer à subcontratação parcial dos trabalhos devendo mencionar na 

proposta, as empresas que vai subcontratar, podendo no entanto fazê-lo mais tarde. A 

aceitação dos subcontratados depende do parecer do dono de obra.  

O subcontratado de primeira linha, tem o direito a receber e a solicitar adiantamentos, nas 

mesmas condições que foram definidas para o empreiteiro, desde que o valor dos trabalhos 

ultrapasse os 600 €, no entanto, se este recorrer novamente à subcontratação, a empresa 

que for contratada já não usufrui do direito de ser paga pelo dono de obra. 

Estas são algumas das condicionantes e características do mercado de construção francês. 

Seguidamente, passar-se-á a analisar o mercado de construção em Portugal, com algumas 

comparações com o mercado francês. 
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4.2. A construção em Portugal  

Neste subcapítulo referem-se as principais características do sector da construção civil em 

Portugal, de um modo análogo, ao apresentado no subcapítulo anterior referente à França. 

4.2.1. O sector da construção civil em Portugal 

4.2.1.1. Caracterização, empresas e volume de negócios 

O sector da construção civil em Portugal, é usualmente dividido em engenharia civil e 

edifícios. Este costuma ser subdividido em edifícios residenciais, edifícios não residenciais 

e reparação e modernização, Afonso et al. (1998). A divisão dos sectores em Portugal, é de 

um modo geral, idêntica à de França, uma vez que o sector dos trabalhos públicos francês 

corresponde, grosso modo, ao sector da engenharia civil em Portugal. Por subsector e no 

que se refere ao contributo dos mesmos para a produção global do sector da construção, a 

engenharia civil, representa cerca de 30% da produção total, e o restante é repartido pelo 

sector dos edifícios.  

De um modo global, o sector é constituído por inúmeras empresas, que vão desde as 

empresas individuais até grandes que actuam em diversos mercados. Algumas já o fazem 

há muitos anos, outras começaram a procurar novos mercados, como uma forma de 

conseguirem superar a crise existente no sector. 

Não existe consenso sobre o número de empresas que actuam no sector da construção em 

Portugal. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), referentes a 2004, 

existiam 112.962 empresas inscritas no CAE 45, mas em 2000 existiam 78.382 empresas21. 

Baganha et al. 22 (2002), apresentam dados referentes a 1998 e 1999, com base no INE, 

segundo os quais existiam 68.8718 e 64.398 empresas que actuavam no sector da 

construção civil, destes valores, a predominância era constituída por pequenas empresas, 

com menos de 20 trabalhadores. No ano de 1997, as empresas que tinham menos de 20 

trabalhadores, eram responsáveis por cerca de 60% dos postos de trabalho do sector. 

                                                 
21 Nota-se que existe uma variação de mais cerca de 44% do número de empresas entre 2000 e 2004, não 
fornecendo o INE explicação sobre esta variação. 
22 Disponível em www.ces.uc.pt/publicacoes/oficina/173/173.pdf, acesso em 24-04-2007. 
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0 a 19 20 a 99 Mais de 99
Número de empresas 66.696 1.786 236 68.718
Número de empregados 175.817 65.198 65.392 306.407

Ano de 1999
Número de empresas 62.497 1.683 218 64.398
Número de empregados 193.561 64.763 65.237 323.561

Dimensão em termos de empregados
Ano de 1998 Total

 

Quadro 15 - Evolução do número de empresas e de empregados entre 1998 e 1999 (fonte Baganha 
et. al., 2002) 

O INE, relativamente aos anos de 2000, 2002 e 2004, apresenta valores que manifestam 

grandes diferenças em relação aos anos anteriores, anunciando valores bastante superiores.  

0 a 9 10 a 19 Mais de 19
Número de empresas 72.635 3.550 2.197 78.382
Volume de negócios milhões de € 6.916 2.636 11.534 21.086
Número de empregados 165.072 48.613 132.094 345.779

Ano de 2002 0 a 9 10 a 19 Mais de 19 Total
Número de empresas 86.402 4.088 2.437 92.927
Volume de negócios milhões de € 9.362 3.188 14.020 26.570
Número de empregados 231.212 54.927 147.779 433.918

Ano de 2004 0 a 9 10 a 19 Mais de 19 Total
Número de empresas 104.204 5.652 3.106 112.962
Volume de negócios milhões de € 9.634 3.840 15.579 29.053
Número de empregados 231.513 68.688 158.450 458.651

Ano de 2000
Dimensão em termos de empregados

Total

 
Quadro 16 A evolução do número de empresas, de negócios e de empregados entre 2000 e 2004 
(fonte INE) 

Segundo Afonso et al. (1998), em 1995 a percentagem do número de empresas que tinham 

menos de 20 empregados era de cerca de 84% do total de empresas e, segundo dados do 

INE, referentes aos anos de 2000, 2002 e 2004, esta percentagem aumentou para cerca de 

97% do total de empresas. Este valor aproxima-se assim da média da União Europeia e do 

valor que existe em França, constatando-se uma evolução do sector no sentido de uma 

maior fragmentação do mesmo, com um maior peso das pequenas empresas. Por sua vez, 

estas empresas foram responsáveis por cerca de 46% do valor de negócios do mercado 

(valor médio referente a este período segundo dados do INE), notando-se aqui também, 

uma aproximação aos valores apresentados pela construção noutros países da EU, 

nomeadamente, a França. Foram responsáveis por cerca de 64% do volume de empregos 
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do sector, assinalando-se também um aumento da importância destas empresas, em termos 

de número de empregos. 

4.2.1.2. A importância do sector da construção 

Segundo a FIEC (2005), o sector da construção em Portugal, foi responsável por um 

volume de negócios, em 2003 e 2004, de cerca de 21 mil milhões de Euros, representando 

cerca de 2,2% e 2,1% do volume de negócios do sector da construção da União Europeia 

(UE) a 22 membros. Neste mesmo período, o peso da construção no PIB, era de cerca de 

16,2 % e 15,7%, manifestando-se assim, uma diminuição da importância do sector. Em 

termos comparativos, com a EU a 22 membros, Portugal era o 3.º país, em que o peso da 

construção no PIB, era maior.  
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Evolução da construção 
(geral) em relação ao ano 
anterior 5,0% 13,3% 5,9% 4,7% 4,9% 1,1% -1,6% -11,6% -4,9%
Evolução do sector dos 
edifícios em relação ao ano 
anterior 4,7% 12,5% 6,2% 6,3% 5,7% -0,1% -2,1% -12,1% -5,2%
Evolução da engenharia 
civil em relação ao ano 
anterior 5,9% 15,5% 5,0% 0,0% 2,5% 5,0% 0,0% -10,0% -4,0%
Emprego total do sector 
(inclui trabalhadores por 
conta própria) x 103 343 388 NA 538 596 586 622 584 551
em relação ao ano 
anterior 0,8% 13,2% NA 3,8% 10,7% -1,7% 6,2% -6,2% -5,6%  

Quadro 17 - Evolução do sector da construção em Portugal (fonte FIEC, 2005) 

A importância da construção, como fonte de emprego no sector, tem vindo a diminuir. A 

percentagem de emprego do sector da construção, segundo a AECOPS, foi de 8,9%, do 

total do emprego gerado em Portugal em 2004, o que correspondem cerca de 448.000 

empregos, a este valor, acresce mais cerca de 100.000 trabalhadores independentes, 

gerando assim, 10,8% do total do emprego. Segundo Baganha et al. (2002) e o Gabinete de 

Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e da Inovação (GEE- MEI, 2005), em 

2000 esta percentagem era de 12,1% a que correspondiam cerca de 593.500 postos de 

trabalho (empregados e trabalhadores independentes), sendo considerado o ano em que a 

construção civil atingiu maior número de empregados. Mesmo com esta baixa do número 

de empregos, o sector em 2004, ainda tinha uma importância superior à registada em 1994, 

que era de 7,8% do total de emprego nacional. Segundo as associações do sector, esta 
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tendência de perda de importância do número de empregos na construção tem-se mantido, 

depois desta data até aos dias de hoje. 

4.2.1.3. Indicadores financeiros e a produtividade 

As informações sobre a rentabilidade das empresas portuguesas que actuam no sector da 

construção, apresenta diferentes valores, que variam conforme a fonte de origem. Para o 

INE, a rentabilidade líquida referente ao volume de negócios tem vindo a diminuir, tendo 

passado de cerca de 3,2% em 2000 e 2002, para 0,8%, em 2004. Segundo os Quadros 

Sectoriais do Banco de Portugal23, a rentabilidade líquida média situa-se entre os 2% a 3%, 

não se manifestando esta diminuição da rentabilidade das empresas, nos anos em causa. De 

um modo geral, e segundo Afonso et al. (1998), a rentabilidade das mesmas, é inferior às 

da indústria e dos serviços 

A situação financeira das empresas de construção portuguesas é influenciada por diversos 

factores; um deles é o atraso no pagamento por parte dos clientes, e por sua vez, das 

empresas, em relação aos seus fornecedores. Os prazos de pagamento às empresas de 

construção e destas em relação a alguns dos seus fornecedores é muito alargado. Segundo 

o Eurofactor (2006), as empresas de construção portuguesas recebem a mais de quatro 

meses. Por sua vez, o Banco de Portugal, nos Quadros de Situação do ano de 2004, refere 

que o prazo médio de cobrança anda pelos 85 dias e o prazo médio de pagamento em 93 

dias. 

A produtividade no sector da construção civil, em Portugal, é difícil de determinar porque, 

segundo Baganha et al. (2002), ainda existe um elevado montante de trabalhos e serviços, 

que são prestados sem que haja a necessária emissão de documentos que comprovem a sua 

existência. Para Afonso et. al. (1998), a produtividade média das empresas de construção 

portuguesas, está cerca de 30% abaixo da média da indústria em geral e de 44%, abaixo 

dos serviços.  

Segundo a AECOPS, a produtividade no sector, está em decréscimo desde 2002, 

contrariamente à média do sector na EU-15. Para o GEE-MEI, a produtividade das grandes 

empresas, é quase o dobro das pequenas empresas. Os Quadros Sectoriais do Banco de 

                                                 
23 Os quadros sectoriais do Banco de Portugal são efectuados com base numa amostra do sector. 
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Portugal, referentes aos anos de 2000 a 2005, apresentam valores de produtividade, em que 

a média do valor do quartil inferior, em relação ao superior, é menos de metade deste24.  

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Produtividade do trabalho (em 
€) 15.109 15.989 16.716 17.771 19.483 21.555 17.771
%  de VAB em relação ao 
volume de negócio 24,4% 24,3% 23,2% 24,3% 21,9% 22,6% 23,4%

Prazo médio de cobrança (dias) 63 69 79 89 77 78 76
Prazo médio de pagamento 
(dias) 69 71 82 85 83 90 80

Custos com o pessoal/VAB 67,1% 66,6% 65,8% 65,8% 63,9% 63,9% 65,5%

Impostos pagos/VAB 4,6% 5,3% 4,7% 5,3% 4,9% 5,8% 5,1%

Juros suportados/VAB 8,1% 9,0% 9,0% 8,9% 9,6% 9,8% 9,1%

Ano Valores 
médios 

2000-2005

 

Quadro 18 - Alguns dados sobre a evolução das empresas de construção entre os anos de 2000 a 
2005 (fonte Quadros Sectoriais do Banco de Portugal) 

A percentagem do valor acrescentado bruto, em relação ao volume de negócios, é de cerca 

de 26%, média referente aos anos de 2000 a 2004, segundo o INE. Os dados do Banco de 

Portugal são inferiores aos do INE, no entanto, esta diferença não é tão acentuada, como no 

que se refere à produtividade do trabalho no ano de 2004.  

Até 9 10 a 19 Mais 20
Produtividade do trabalho (em 
€) 9.031 17.036 26.745 17.604
% de VAB em relação ao 
volume de negócio 21,7% 30,5% 27,2% 26,4%
Custos com o pessoal/VAB 76,8% 60,3% 65,8% 67,6%

Tipologia segundo n.º 
empregados

Média

 

Quadro 19 – As diferenças de produtividade, de VAB e as relações entre os custos de pessoal e o 
VAB em 2004 (fonte INE) 

Os dados apresentados no quadro anterior, embora se refiram só a um ano, mostram que a 

diferença de produtividade, entre as muito pequenas empresas e aquelas que têm mais de 

20 empregados, é quase o triplo. Esta diferença também se manifesta, nos valores máximos 

e mínimos apresentados pelos Quadros Sectoriais do Banco de Portugal. 

Para Afonso et al. (1998), a baixa produtividade da construção em Portugal, tem como uma 

das principais causas, a baixa qualificação da mão-de-obra, uma vez que a percentagem de 

pessoal não qualificado é de cerca de 30% e a dos quadros médios e superiores, é só de 
                                                 
24 Embora os Quadros Sectoriais não façam a distinção entre o tipo de empresa, é de prever que a menor 
produtividade esteja associada às pequenas e médias empresas. 
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3%. Outros factores que estão associados à baixa produtividade são a deficiente 

organização do processo produtivo e a falta de investimento em novos processos e 

equipamentos.  

Para Baganha et al. (2002), os factores que contribuem para a baixa produtividade 

existente no sector da construção civil em Portugal são a deficiente qualificação dos 

recursos humanos, a inadequação das tecnologias utilizadas, a quase inexistência de 

inovação nos métodos de trabalho utilizados, a existência de muito pouca normalização e 

padronização de produtos e componentes que podem ser utilizados, a uma deficiente 

gestão da cadeia produtiva e dos stocks e fraca qualidade na concepção dos projectos. 

As análises efectuadas pelas associações do sector, apontam para um aumento dos custos 

com o pessoal das empresas, do sector da construção em Portugal. Afonso et al. (1998), 

referem que a percentagem de custos e encargos com o pessoal, no referente ao ano de 

1995 representava cerca de 54% do total do valor acrescentado bruto (VAB) e o valor que 

o Estado cobrava em impostos directos e indirectos, era cerca de 1,5%. Segundo os 

Quadros Sectoriais do Banco de Portugal, referentes aos anos de 2000 a 2005, os custos 

com o pessoal representam cerca de 65% do VAB; a percentagem que o Estado cobra 

como impostos directos e indirectos, é de cerca de 5% do VAB e os juros suportados, 

representam cerca de 9% do VAB.  

4.2.1.4. Evolução recente do sector da construção em Portugal  

O sector em Portugal, desde a entrada do país na Comunidade Europeia em 1986, teve dois 

períodos distintos. O primeiro entre 1986 e 2001 em que o sector, de um modo geral, 

esteve em crescimento, e o segundo, que começa em 2002, em que o sector entrou em 

recessão. No primeiro período, a construção aumentou a sua importância no PIB, com 

crescimento do sector da construção superior ao crescimento do PIB, em geral, 

exceptuando um pequeno período situado entre os anos de 1991 e 1995, em que o 

crescimento do sector da construção, foi inferior ao do PIB. O peso da construção no PIB, 

na segunda metade da década de 90, aumentou cerca de 17%. Este aumento manifestou-se 

essencialmente nos anos de 1995 e 1996, com um aumento de importância de cerca de 5% 

e de 6% respectivamente, Afonso et al. (1998), Baganha et al. (2002) e FIEC (2005). O 

crescimento que esteve associado ao período de 1986 a 2001, foi originado pelos 

investimentos em infra-estruturas que a utilização dos fundos comunitários permitiu e 

também pelo investimento das famílias e do Estado, na habitação. O Estado fez um forte 
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investimento em programas de habitação social para erradicar as barracas, por sua vez, as 

famílias com a descida dos juros, investiram na compra de habitação, o que levou a que 

existisse uma forte procura da mesma. Neste mesmo período, as empresas de construção 

em Portugal, seguiram a tendência de uma diminuição do número de empregados, optando 

pela subcontratação a pequenas empresas especializadas, que começaram a aparecer um 

pouco por todo a lado, essencialmente constituídas por colaboradores que foram 

dispensados das empresas, ou que as abandonaram, para constituírem pequenas equipas de 

trabalho, Afonso et al. (1998) e Baganha et al. (2002).  

Em 2001 inicia-se um novo ciclo, uma vez que este ano, é o primeiro que tem taxas 

inferiores ao crescimento do PIB, embora ainda com crescimento, tornando-se assim um 

ano de mudança, para nos anos seguintes, o sector ter taxas de crescimento negativas e 

inferiores à do PIB. Em 2002, entra em recessão com quebras contínuas do volume de 

produção e de emprego, que se mantêm, até ao final de 2006. A produção, entre 2002 e 

2005, sofreu uma quebra de 18%, e em 2006 a quebra foi de 5,6%, segundo valores 

apresentados pela AECOPS e pelo ITC/EUROCONSTRUCT.  

Esta quebra, manifestou-se de um modo geral em todos os subsectores, no entanto o sector 

de habitação foi o que sofreu maiores perdas de produção. As obras de engenharia civil 

também diminuíram, fruto das restrições orçamentais do governo em matéria de despesa. 

Neste sentido, alguns grandes projectos, têm vindo sucessivamente a ser adiados por falta 

de disponibilidade orçamental, não existindo uma preocupação com o planeamento das 

infra-estruturas e a sua necessária dotação orçamental, o que poderia levar a que existisse 

uma menor flutuação dos valores referentes à área da engenharia civil, assim como, 

também no referente a outros edifícios públicos. 

4.2.1.5. A evolução do sector da construção da habitação em Portugal 

 A construção de habitação em Portugal, tem estado sujeita a períodos de alta, seguidos de 

períodos de baixa. No entanto, se olharmos em termos de períodos de cinco anos, verifica-

se que na primeira metade da década de 70, o volume médio de construção de habitações 

(fogos), situou-se em cerca de 54 mil unidades. A partir desta data, o volume de construção 

de habitação vai aumentar, assim, no final da década de 70 este valor passou para cerca de 

78 mil unidades, a meio da década de 80 passou para 83 mil unidades, no fim desta década 

para 86 mil unidades e na primeira metade da década de 90 decaiu para cerca de 78 mil 

unidades, voltando novamente a subir no final desta década para cerca de 103 mil 
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unidades. Um dos factores que levou ao crescimento verificado na segunda metade da 

década de 70, foi a construção de habitação social e também, da iniciativa privada. A 

construção de habitação sócia,l foi o principal impulsionador da construção de habitação 

na segunda metade da década de 70, quase triplicando os valores médios do existente entre 

o início e o meio desta década, e surgiu fruto da políticas sociais oriundas do pós 25 de 

Abril, para suprir as necessidades de habitação que existiam e também as provocadas pelo 

regresso de emigrantes, das antigas colónias de África. A construção de habitação privada, 

também tem um forte aumento, sendo este próximo dos 50% em relação ao quinquénio 

anterior. No período de 1981 a 1985, a construção de habitação social continua a aumentar 

mais que a promoção privada, com um aumento superior a 20%, enquanto a privada tem 

cerca de 6%. Nos anos de 1986 a 1990 a construção de habitação social decai fortemente, 

com uma queda de cerca de 62%, pelo contrário a promoção de habitação privada continua 

a aumentar, embora só com um ligeiro aumento de cerca de 4%. O quinquénio seguinte, é 

um ano de alguma crise no sector, o que leva a que haja uma diminuição da oferta de 

habitação de promoção privada, de cerca de - 9%, assim como nova forte queda da 

habitação social, com cerca de -33%. Os anos de forte crescimento da habitação social 

existentes no entre os anos de 1975 a 1985 não mais se vão repetir, mesmo atendendo aos 

programas de erradicação das barracas promovidos no final da década de 90 e inicio do 

novo século. Pelo contrário a baixa dos juros leva a um forte aumento da procura de 

habitação privada, com um aumento da oferta de cerca de 30% na segunda metade da 

década de 90. Entre 1998 e 2001, o volume de habitação construída, pela promoção 

privada, ultrapassa as 100 mil unidades. Com a queda das expectativas de aumentos dos 

rendimentos económicos das famílias, que começa a sentir-se em finais de 2000 e também 

com as necessidades de habitação parcialmente satisfeitas, leva a que procura de habitação 

diminua e o nível de stocks aumente. A procura de habitação que até ao final da década de 

90 era superior à oferta, passa a ser inferior e conduz a que a atitude dos compradores se 

modifique, tornando-se estes mais exigentes. Nalguns locais, os stocks de habitação não 

utilizada são bem visíveis, situando-se essencialmente, ao redor das grandes cidades. Pelo 

contrário, noutros locais a crise tem menor repercussão, quase não existindo stocks de 

habitação por utilizar. Em termos regionais, e de um modo global, a queda maior ocorre no 

norte do país, em que o contributo para o total da construção de habitação, passa de cerca 

de 38% em 1997, para cerca de 29% em 2006. Na região centro, existe também uma queda 
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de importância para o contributo total, mas esta é de menor expressão, passando de cerca 

de 24% para cerca de 23%, no mesmo período indicado. Na região de Lisboa a variação é 

ligeiramente positiva, mostrando assim, a continuação da atracção de pessoas para esta 

região, aumentando de cerca de 22% para 24%. Nas regiões, como o Alentejo e o Algarve, 

existe também um aumento da importância do peso da habitação para o contributo geral, 

contudo esta é muito pequena no Alentejo (inferior a 0,5%), mas importante no Algarve, 

uma vez que passa de cerca de 5% para cerca de 12%. Isto mostra, que nestas regiões, a 

procura teve uma menor diminuição, ou que até existiu um ligeiro aumento da mesma, no 

caso do Algarve. 

1997 2000 2003 2006
Norte 38% 36% 29% 29%
Centro 24% 22% 25% 23%
Lisboa 22% 24% 24% 24%
Alentejo 7% 7% 6% 7%
Algarve 5% 7% 12% 12%
Açores e Madeira 5% 5% 5% 5%
Total (Portugal) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Ano
Região

 

Quadro 20 – A importância das regiões para a construção de habitação em Portugal (fonte INE) 

As regiões do Alentejo e do Algarve, continuam a ser regiões procuradas pelos 

investidores, essencialmente através de grandes projectos onde participam investidores 

estrangeiros e com um carácter turístico. Neste tipo de investimentos, existem também 

alguns locais fora desta região que estão a ser procurados para a promoção deste tipo de 

projectos. 

Para a região do Alentejo, são apontadas grandes potencialidades e estão a ser promovidos, 

ou em fase de estudos ou licenciamento, grandes projectos na região de influência da 

barragem do Alqueva, assim como noutros locais. Os projectos apresentados para esta 

região versam a vertente da habitação e do lazer, associando a habitação, com algum tipo 

de lazer, nomeadamente, os campos de golfe e outros tipos de desporto, que beneficiem da 

barragem e do clima existente na região. 

No campo da promoção de empreendimentos de carácter turístico Portugal tem muitas 

potencialidades, contudo este segmento encontra-se subaproveitado, em comparação com a 

vizinha Espanha. No entanto, o ordenamento do território em Portugal, tem alguns 

problemas que podem tornar este tipo de projectos menos interessante para quem pretende 

investir, comprando uma habitação. Se para já, existe mercado para este tipo de projectos, 
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com a entrada de novos membros na União Europeia e com os mais baixos custos, 

associados a condições climáticas que podem rivalizar com as existentes em Portugal, o 

mercado pode ter a tendência de diminuir, ou de haver uma maior selectividade dos 

clientes na escolha das localizações. O futuro deste tipo de projectos dependerá das 

externalidades existentes no local, mas também de outros factores que podem estar 

associados à diferenciação que a inovação pode trazer. Esta inovação pode passar por 

novos conceitos associados ao lazer e ocupação dos clientes, assim como a novos modelos 

de gestão e de comercialização, destas unidades 

4.2.2. Algumas particularidades da construção em Portugal  

A construção civil em Portugal, tem algumas particularidades que a diferenciam de outros 

países, nomeadamente da França, a nível de produtos, de modelos de concorrência e em 

geral, das características do mercado. 

4.2.2.1. Do produto, da produção e da concorrência 

Segundo Afonso et al. (1998), o produto da construção em Portugal, como em geral 

noutros países, é caracterizado por ser um protótipo que muito raramente é repetido. Uma 

diferença em relação a países, em que o sector está mais desenvolvido, é o recurso à 

incorporação de peças pré-fabricadas que é menor que em outros países, como por 

exemplo, os Estados Unidos da América (e também a França), não se verificando assim, 

ganhos de eficiência produtiva, que se conseguem com a utilização destes componentes. 

Outra diferença, é a menor formação e informação dos clientes. Estes geralmente, não 

conseguem diferenciar produtos de qualidade daqueles que a não têm, por falta de 

informação e conhecimento, sobre as técnicas e materiais utilizados e também, pela não 

existência de entidades externas, que possam avaliar e certificar o produto da construção, 

como por exemplo, o sistema de seguros e de certificação Qualitel em França. 

A produção reparte-se essencialmente pelos edifícios e obras de engenharia civil, no 

entanto, a produção referente aos edifícios tem percentagens superiores a 80% de volume 

de nova construção, ficando a remodelação e ampliação, por valores que andam à volta dos 

15%. Este valor é manifestamente inferior ao dos outros países da EU, e manifesta algumas 

disfunções existentes no mercado de arrendamento em Portugal, tendo como consequência 

a existência de muitos edifícios degradados, Afonso et al. (1998).  
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Os sistemas de produção utilizados, recorrem na maior parte dos casos, a alguns métodos 

que ainda utilizam mão-de-obra intensiva, uma vez que esta é abundante e tem custos 

relativamente baixos. Segundo Afonso et al. (1998), os menores custos associados à mão-

de-obra, não contribuem para fazer aumentar a produtividade, porque são causadores de 

um certo imobilismo no sector, o que leva a que não se utilizem novas tecnologias e novos 

equipamentos, que possam originar maior valor acrescentado, levando também a que o 

sector, em termos de emprego, só tenha interesse para as pessoas menos qualificadas. No 

entanto, a mão-de-obra portuguesa, é reconhecida como facilmente adaptável às 

características de outros mercados, para onde muitas vezes emigram. 

O mercado principal de actuação, das empresas de construção civil portuguesas, é o 

mercado interno, havendo alguma internacionalização, que se manifesta essencialmente, 

através das maiores empresas do sector nos mercados africanos, da Europa central e da 

América do Norte, Afonso et al. (1998) e Baganha et al. (2002). Esta internacionalização 

tem-se acentuado mais ultimamente em consequência da crise que se vem acentuando no 

sector, e as empresas, procuram outros mercados como uma forma de poder manter as suas 

estruturas existentes.  

A elevada concorrência que se manifesta no sector, tem levado a que as empresas 

procurem cortar custos e adaptar-se às condicionantes do mercado, procurando manter-se 

competitivas, para isso adoptaram essencialmente na década de 90 do século XX, 

estratégias de redução de efectivos, optando por subcontratar serviços a outras empresas e 

fazendo-o conforme as suas necessidades, Afonso et al. (1998).  

O sector é muito regulamentado, exigindo às empresas que nele actuam, uma autorização 

especial, que lhe dá acesso a determinado tipo de projectos, mas é sabido que nem sempre 

as regras são cumpridas, havendo inúmeras empresas que actuam no mercado, de uma 

forma ilegal. Estas autorizações (alvarás) nem sempre são atribuídas, ou renovadas, tendo 

por base critérios de avaliação, que possam indicar que a empresa que possui esta 

autorização está adequada a fazer aquele tipo de trabalhos, Afonso et al. (1998). Este 

estado em que se encontra o sector leva a que existam empresas com diferentes graus de 

custos estruturais e que limitam a competitividade das empresas, que cumprem todos os 

requisitos legais, causando também distorções, na cadeia ou fileira do sector. 
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4.2.2.2. A cadeia ou fileira da construção em Portugal e os intervenientes 

A cadeia ou fileira da construção em Portugal é parecida, nalguns aspectos, com a de 

França e engloba: o dono de obra, entidade para quem o projecto e a obra são realizados; 

os técnicos que elaboram o projecto, e eventualmente acompanham e fiscalizam a sua 

execução; os empreiteiros e as empresas prestadores de serviços que executam uma parte 

da produção para o empreiteiro; os fornecedores de materiais e produtos, e as empresas de 

fiscalização, que têm por missão, acompanharem e fiscalizar a execução da obra. 

Este modelo é geralmente utilizado nas obras públicas e também nas grandes obras 

privadas. Nas obras de menor dimensão, a figura da fiscalização não aparece, ficando esta 

sob a responsabilidade do dono da obra. 

Para além destes elementos, existe o Estado, e os seus organismos, que intervêm no sector, 

procedendo à fiscalização, habilitação das empresas, certificação ou homologação, 

directamente através de organismos oficiais tutelados pelo Estado, ou entidades 

certificadoras privadas, das empresas e dos produtos que são incorporados no produto final 

que vai ser a construção. No primeiro caso, está o Instituto dos Mercados de Obras 

Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que passou a se chamar Instituto da 

Construção e do Imobiliário (INCI), o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). 

O primeiro, trata-se de um instituto público que depende do Ministro das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações e tem por missão fazer cumprir as disposições 

regulamentares, nomeadamente em termos de habilitação das empresas e da fiscalização 

das mesmas, referentes aos mercados de obras públicas, particulares e ao mercado 

imobiliário. No segundo caso, está o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a quem 

cabe a homologação dos produtos e também a elaboração de normas e documentos 

técnicos sobre os mesmos e sobre técnicas e procedimentos a utilizar nas obras e nos 

projectos. Como entidades privadas, aparecem outras com a finalidade de certificar 

produtos, ou sistemas de gestão da qualidade. 

Os principais intervenientes directos na construção civil em Portugal, são os seguintes: o 

servente, o operário (pedreiro, trolha, etc.), o chefe de equipa, o encarregado, o 

encarregado geral, o técnico de obra (e de projecto), o director de obra, o director de 

produção. Muitas vezes, é feita a distinção dentro de uma determinada categoria 

profissional, aparecendo o oficial de primeira e de segunda, o encarregado de primeira e o 

de segunda e outros. Os técnicos de obra e de projecto são os medidores orçamentistas, os 
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desenhadores preparadores e os desenhadores projectistas (entre outros). Por sua vez, o 

director de obra é um quadro superior com formação em engenharia civil, assim como 

geralmente o director de produção. Normalmente, a gestão da obra é da responsabilidade 

do director de obra que coordena quer a gestão técnica, quer a gestão financeira. 

4.2.3. Principais condicionantes do sector da construção em Portugal 

Existem alguns factores que são apontados como condicionantes do sector da construção 

em Portugal. Um dos principais factores, é a fraca formação da mão-de-obra, os outros, 

dizem respeito, ao sobredimensionamento que existe actualmente no sector, à pouca 

inovação feita em Portugal, a existência de uma elevada burocracia e os atrasos de 

pagamento aos fornecedores. 

4.2.3.1. Os recursos humanos 

O sector da construção civil, debate-se com alguns graves problemas, no que se refere aos 

recursos humanos. Um desses problemas é a fraca formação, que segundo Afonso et al. 

(1998), contribui para a reduzida produtividade do sector. Outro, é a dificuldade das 

empresas, em conseguir ter quadros que lhes permitam satisfazer as exigências em termos 

de permanência e atribuição de alvará, de empresa de construção. Segundo o INCI, a falta 

de quadros técnicos levou a que cerca de 2900 empresas que actuam no sector da 

construção, fossem encerradas por este instituto em 2006.  

Portugal até tem abundância de recursos humanos que estão disponíveis para trabalhar no 

sector, uma prova disso, é o elevado número de trabalhadores que procuram melhores 

condições de trabalho no estrangeiro. Também é conhecida a capacidade de integração 

destes trabalhadores, nas empresas estrangeiras e a preferência que estas dão aos 

trabalhadores oriundos de Portugal. Esta saída de mão-de-obra, refere-se a maior parte das 

vezes, a trabalhadores inconformados com a situação em Portugal, sendo muitas vezes, 

aqueles que têm maior potencial de conhecimentos e de adaptação a novas situações. A 

saída de alguns dos melhores para o estrangeiro, leva a que em períodos de maior volume 

de trabalhos se recorra à mão-de-obra vinda do estrangeiro, mas menos qualificada, 

levando assim a que a produtividade e qualidade no sector, diminuam. 

Não são conhecidos dados referentes à formação inicial e contínua dos empresários da 

construção, assim como dos trabalhadores independentes que nela actuam. No entanto, e 

segundo Baganha et al. (2002), a abundância de mão-de-obra existente no sector e a 
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elevada rotatividade, não encoraja as empresas a promoverem a formação. Por outro lado, 

também não existem incentivos e motivos para que os trabalhadores procurem melhorar os 

seus conhecimentos, essencialmente porque a formação que frequentam, e que seja de sua 

própria iniciativa, mesmo que possa favorecer a empresa onde trabalham, é apresentada em 

horários pós-laborais, não remunerada e muitas vezes, os empregos são de carácter 

temporário, não incentivando à formação. 

A maioria das pequenas empresas que actuam no sector, têm por base, trabalhadores que 

trabalhavam anteriormente em empresas do sector da construção, que por insatisfação com 

as condições ou por processos de reformulação das empresas, são levados a formar 

pequenas empresas que executam alguns trabalhos especializados ou mesmo, qualquer tipo 

de trabalho que lhes possa aparecer. Assim, e segundo Afonso et al. (1998), a formação da 

maioria dos empresários da construção, é geralmente baixa. Para além disso, é reduzido o 

número daqueles que vão frequentar acções de formação, na área da gestão ou noutras 

áreas, de modo a que possam ganhar novos conhecimentos e novas competências. É 

previsível que as capacidades de gestão e de conhecimentos técnicos, de muitos destes 

empresários, sejam muito limitadas e que a sua aprendizagem de gestão fique apenas pelos 

conhecimentos que vão adquirindo na vivência com alguns tipos de empresas e 

profissionais especializados. 

4.2.3.2. O sobredimensionamento 

O sobredimensionamento existente actualmente no sector, também não contribui para que 

exista uma melhoria da capacidade de gestão das empresas, nem para que se introduzam 

novas técnicas e processos de execução, porque não existe falta de meios e estes são 

relativamente fáceis de obter no mercado, ou seja, existe um estado propício a que se 

mantenha tudo na mesma, não propiciador de investimento. Por outro lado e segundo o 

INCI, o sobredimensionamento até permite que de um momento para o outro, possam ser 

excluídas do mercado, um elevado número de empresas, por não cumprirem as exigências 

legais para actuarem no sector, não se notando no mercado a falta das mesmas. Este 

elevado número de empresas, muitas das quais executam todo e qualquer tipo de trabalho 

que lhes apareça, conduz a uma forte concorrência e muitas vezes, nem sempre leal, o que 

origina uma diminuição das margens e muitas vezes, a que os trabalhos não tenham a 

qualidade final exigida, por uma tentativa de fuga aos custos de produção, para evitar que 

no final haja prejuízo.  
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4.2.3.3.  A Inovação 

O sobredimensionamento, a falta de formação dos trabalhadores e dos empresários, o fraco 

nível de investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, tecnologias e 

novos processos de produção, a reduzida interligação entre os organismos públicos e 

privados, que ainda fazem alguma investigação e as empresas, são factores que contribuem 

para que a inovação que praticada no sector, seja muito pouca. A maior parte das vezes, a 

possível inovação incremental nos processos construtivos, fica limitada por causa da 

formação dos intervenientes, que procuram resolver as situações de um modo idêntico ao 

de soluções anteriores. Este tipo de inovação, também não é fomentado porque as 

empresas geralmente não promovem a análise antecipada das possíveis restrições, que 

possam aparecer no processo construtivo, procurando soluções alternativas, que possam 

melhorar os processos de execução. 

Os outros tipos de inovação (modular, arquitectónica, sistemática e radical), geralmente 

não são promovidos, por causa da fraca capacidade das empresas do sector em investirem e 

também, por muitas considerarem que não serão factores que lhe possam trazer vantagens 

económicas. 

Outro factor que não incentiva a inovação, é o que está ligado à exigência dos 

consumidores do produto da construção (seja ela em termos de edifícios ou de trabalhos de 

engenharia) que é muito reduzida, por falta de conhecimentos sobre o produto e também, 

porque um certo conformismo, conservadorismo e falta de informação.  

4.2.3.4.  A burocracia e a fiscalidade 

A carga burocrática a que o sector está sujeito, nomeadamente, na questão dos 

licenciamentos, leva a que a resposta aos ciclos económicos seja mais lenta, originando 

situações onde existe um elevado stock de edifícios, sem aceitação no mercado. Por outro 

lado, quando a procura aumenta, a carga burocrática conduz à não existência de produto 

(edifícios) em quantidade suficiente, para satisfazer a procura, criando condições para 

especulação. Estes desfasamentos dos stocks, também são originados porque não existe um 

planeamento adequado das necessidades, pois segundo Afonso et al. (1998), a informação 

estatística não é credível. 

A fiscalidade que incide sobre a construção é muito elevada. Por sua vez, o modelo de 

financiamento das autarquias, muito baseado nas receitas da construção de nova habitação, 
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leva a que estas se interessem mais pela nova construção, do que pela reabilitação de 

edifícios antigos existentes, porque os valores dos impostos são geralmente mais elevados, 

na nova habitação do que na usada, mesmo que ela seja reabilitada. 

4.2.3.5. Prazos de pagamento do sector público às empresas 

Em Portugal, e segundo dados da AECOPS, não existe um levantamento dos prazos de 

pagamentos efectuados pelas entidades públicas e privadas aos empreiteiros. No entanto, e 

segundo a mesma associação, se o cliente é o Estado, o prazo médio oscila entre os 5 a 6 

meses, se o cliente é uma autarquia local, este prazo varia entre 30 dias a dois anos. 

Estes atrasos sistemáticos nos pagamentos, condicionam toda a cadeia do sector e originam 

atrasos nos pagamentos em cascata. Isto acontece, porque as empresas procuram fazer uma 

gestão financeira com um baixo número de encargos com juros de empréstimos, 

essencialmente, quando estes se destinam a fundo de maneio para fazer frente a 

pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. Com isto, os prazos de pagamentos 

que fazem a estes fornecedores são geralmente superiores ao prazo em que recebem, o que 

origina uma espiral de pagamentos fora dos prazos máximos regulamentares. Mesmo com 

a lei fornecendo o direito a receber juros por pagamentos fora do prazo, as empresas muitas 

vezes, não têm coragem de os exigir porque podem perder um cliente. Este ciclo, afecta de 

uma maneira muito especial, as pequenas empresas, até porque são aquelas que mais 

dificuldades têm na obtenção de créditos e/ou na obtenção, de taxas de juro mais 

acessíveis. 

4.3. Algumas comparações entre França e Portugal  

A construção civil tem geralmente uma actuação local e como tal, é muito influenciada 

pelas condições de mercado existente num determinado país. Estas condições têm como 

consequência diferenças nos modelos organizacionais, na produtividade e rentabilidade das 

empresas. Por outro lado, a divulgação e a comercialização de materiais, produtos e 

técnicas, leva a que exista uma propensão para que alguns factores tenham tendência a 

serem utilizados globalmente, originando menores diferenças, em termos de produto final. 

Nas secções seguintes, faz-se uma comparação de algumas das diferenças da construção 

civil em Portugal e na França.  
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4.3.1. Comparação de alguns indicadores de produtividade e financeiros das 

empresas de construção em Portugal e em França 

O valor acrescentado bruto (VAB), é a diferença entre o que uma empresa facturou a um 

determinado cliente e as matérias-primas, produtos e serviços de terceiros, que utilizou na 

referida produção do bem, que vendeu a este cliente. Nesta diferença, estão incluídos 

factores como a mão-de-obra, impostos, custos de capital (próprio e alheio), lucros e outros 

factores. A indústria da construção, caracteriza-se por ser uma indústria de mão-de-obra 

intensiva e, como tal, o peso desta no VAB é muito elevado. Por esta razão, um dos 

principais factores da produtividade do sector da construção está relacionado com a mão-

de-obra.  

Segundo Afonso et al. (1998), a diferença entre o VAB da construção civil e o das outras 

indústrias é de cerca de 30% em Portugal. Em França, e segundo Tournier (1998), a 

diferença de produtividade da construção em relação às outras indústrias, era de um pouco 

menos de 10%, isto no ano de 1995, e considerando a evolução do sector da construção e 

as outras indústrias, entre os anos de 1980 e 1995.  

A produtividade média das empresas de construção em Portugal, com base nos dados do 

Banco de Portugal25, entre os anos de 2002 a 2004 foi de cerca de 17.990 €. Por 

comparação, em França, foi de 44.654€ (fonte DAEI-SES26). Segundo estes valores a 

produtividade média, neste período em Portugal foi cerca de duas vezes e meia inferior à 

registada em França.  

A relação entre o VAB e o volume de negócios em Portugal foi de cerca de 23,1%, sendo 

por sua vez de cerca de 34,1% em França, ou seja esta relação foi inferior em Portugal em 

cerca de 47%.  

Os custos com o pessoal, foram responsáveis por cerca de 65% do VAB em Portugal, mas 

este valor, aumenta um pouco menos de 30%, no caso de França, passando para cerca de 

85%. Por sua vez, os custos com o pessoal em Portugal, representaram cerca de 15% das 

vendas, mas em França, este valor, passa para quase o dobro, 29%. Destes valores, nota-se 

que um aumento para quase o dobro dos custos com o pessoal em França, este aumento no 

produto final só corresponde a cerca de 30%. 

                                                 
25 Amostra representativa do sector constituída em média por 1359 empresas que segundo o BP representam 
entre 0 e 5% do total, entre 15% e 20% do emprego e entre 30% a 40% da facturação. 
26 Os dados apresentados referem-se às contas da totalidade das empresas com 20 e mais empregados. 
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A importância dos impostos directos e indirectos que incidem sobre as empresas em 

Portugal e em França, que se manifesta sobre o VAB, é ligeiramente superior em Portugal, 

em relação a França, cerca de 8%. 

A percentagem do VAB que vai para os juros, suportados pelas empresas de construção, é 

quase o triplo, mostrando que as empresas de construção portuguesas, estão mais 

endividadas, que as francesas, em quase igual percentagem. Este endividamento, pode ter 

como causa, os atrasos de pagamentos dos clientes, uma vez que em França, o prazo de 

pagamento é feito em média dentro do prazo regulamentar de 45 dias. Os dados do DAEI-

SES mostram que as empresas de construção francesas, que têm 50 ou mais empregados 

apresentam uma diferença positiva entre ganhos e custos financeiros. 

Não existe uma grande variação em termos percentuais do lucro das empresas de 

construção portuguesas e francesas, salientando-se que os anos que serviram de 

comparação, são anos em que a construção em França está num período de crescimento e, 

em Portugal em crise. 

França Portugal França Portugal França Portugal França Portugal
Produtividade do trabalho (em 
€) 43.331 16.716 44.241 17.771 46.389 19.483 44.654 17.990
% de VAB em relação ao 
volume de negócio 34,0% 23,2% 34,2% 24,3% 34,0% 21,9% 34,1% 23,1%

Custos com o pessoal/VAB 84,6% 65,8% 84,9% 65,8% 84,2% 63,9% 84,6% 65,2%

Impostos pagos/VAB 4,5% 4,7% 4,6% 5,3% 4,8% 4,9% 4,6% 5,0%

Juros suportados/VAB 3,3% 9,0% 3,5% 8,9% 2,8% 9,6% 3,2% 9,2%

Lucro / Volume de negócios 2,9% 3,1% 2,4% 2,8% 3,6% 3,7% 3,0% 3,2%

Restante do EBE 4,7% 17,4% 4,6% 17,2% 4,6% 17,9% 4,6% 17,5%

MédiaAno 2002 Ano 2003 Ano 2004

 
Quadro 21 – Evolução da produtividade, prazos de pagamento, custos com o pessoal e outros 

encargos Comparação entre Portugal e França (fonte BP e DAEI-SES) 

 

O restante do VAB, que se manifesta através do excedentes líquidos de exploração (EBE), 

mostra que em Portugal, estes são superiores, em quase, quatro vezes.  

4.3.2. Comparação entre as estruturas e os recursos humanos das empresas 

de construção entre Portugal e França 

As estruturas existentes em França são mais simples que as existentes em Portugal. Esta 

simplificação das estruturas, está relacionada com a formação dos recursos humanos, uma 

vez que estes têm formação especifica para os cargos que desempenham, com 
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competências muitas vezes mais abrangentes que alguns dos cargos de carácter idêntico, 

existente em Portugal. Em Portugal, uma obra de média dimensão, tem geralmente os 

seguintes recursos humanos: operários, entre os quais, se incluem os serventes, oficiais e 

chefes de equipa; quadros dirigentes, os encarregados, encarregado geral, técnicos de obras 

(desenhadores preparadores) e director de obra (engenheiro civil). A mesma obra, em 

França tem: os operários, entre os quais se incluem os oficiais e chefes de equipa; o chef de 

chantier (encarregado); e o conducteur de travaux (encarregado geral). As competências 

do chef de chantier, são, de um modo geral, mais amplas que a do encarregado em 

Portugal, ele é quem tem a responsabilidade total da gestão do estaleiro da obra, sendo 

supervisionado pelo conducteur de travaux, que é o responsável perante o cliente e perante 

a equipa, que executou o projecto. No quadro que a seguir se apresenta faz-se uma 

comparação, entre as funções de gestão de uma obra de construção em França e em 

Portugal, com base na ANPE27 e na AECOPS e CICCOPN 

 

As diferenças nas atribuições das profissões 
Categoria França Portugal 
Chef de 
Cantier / 
Encarregado 
(de 1.ª) 

Missão: gerir (o todo ou uma parte) 
de um estaleiro de construção, 
nomeadamente no que respeita à 
gestão dos recursos que intervêm na 
construção, preparação de reuniões, 
análise dos projectos de execução, 
controlar o planeamento em termos de 
prazo e financeiro, controlar a 
segurança, estabelecer os balanços 
diários, os relatórios e a prestação de 
contas. 
Formação: especialização 
profissional de ensino tecnológico 
(12.º ano) com certificado de 
habilitação profissional. Possibilidade 
de ascender na carreira, através da 
promoção de chefe de equipa e da 
obtenção de formação nos domínios 
técnicos, de gestão e de organização. 
Competências associadas: curso de 
socorrismo e saber trabalhar com 

Missão: chefiar uma frente de 
trabalho ou obra, fazendo a leitura e 
interpretação dos desenhos e, com 
base nela, organizar e controlar a 
execução dos trabalhos, em termos 
de trabalhos a mais e a menos para o 
dono de obra e subempreiteiros e a 
qualidade dos materiais. 
Formação: não é exigida formação 
de base, é exigido que saiba ler e 
escrever, ter capacidade de fazer a 
gestão de recursos e de interpretar e 
ler desenhos. 
Competências associadas: ter 
conhecimentos técnicos da área da 
construção civil nomeadamente dos 
relacionados com outras 
especialidades. 
Superior hierárquico: encarregado 
geral e/ou director de obra. 
Subordinados: chefes de equipa e 

                                                 
27 Agence National pour l’Emploi (ANPE), equivalente ao Instituto de Emprego e Formação Profissional em 
Portugal. www.anpe.fr. 
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computadores. 
Superior hierárquico directo: 
conducteur de travaux, perante quem 
responde. 
Subordinados: chefes de equipa e 
operários.  

operários. 
 

Conducteur de 
travaux / 
Encarregado 
geral (+ 
técnico de 
obra  + 
director de 
obra) 

Missão: analisar um dossier de 
projecto e com base nele prever os 
recursos necessários à sua execução 
dentro das condições de prazo e de 
custo previstas, organizando-as e 
controlando-as de modo a que sejam 
respeitadas. Assegura a 
responsabilidade técnica, 
administrativa e financeira de uma ou 
várias obras. Estabelece as relações 
com o cliente e os fornecedores, 
assim como com os departamentos 
internos (gabinetes de estudos, etc.), 
controlando e emitindo os autos de 
medição e outras negociações que 
sejam necessárias. 
Formação: superior no domínio da 
engenharia civil, ou especifica em 
conducteur de travaux (formação 
superior 12.º+ 2 anos). Possibilidade 
de ascender do cargo de chef de 
chantier desde que frequente 
formação especifica. 
Competências associadas: conhecer 
os mecanismos económicos e 
comerciais, conhecer e utilizar a 
gestão efectuada com base em 
programas de computador. Ter 
competências em termos de normas e 
regras, nomeadamente as da 
segurança. 
Superior hierárquico directo: 
chargé d’affaires (director de 
produção, nas PME pode ser o 
patrão). 
Subordinados: directo, chef de 
chantier; indirectos, chefe de equipa e 
outros operários. 

Missão: a mesma do encarregado de 
1.ª acrescida do planeamento, 
controlo e gestão de uma grande 
obra ou de várias mais pequenas. 
Formação: pode ser a mesma do 
encarregado de 1.ª mas com mais 
conhecimentos técnicos e 
experiência, para além de uma maior 
capacidade de gestão, 
nomeadamente das relações com 
subordinados e superiores. 
Competências associadas: as 
mesmas do encarregado de 1.ª mais 
profundas. 
Superior hierárquico: director de 
obra (engenheiro). 
Subordinados: directo, 
encarregados; indirectos arvorados, 
chefes de equipa, operários. 
 
O técnico de obra: faz uma parte 
das outras competências, 
nomeadamente trata dos assuntos 
relacionados com medições, para o 
dono de obra e subempreiteiros, 
orçamentos, encomendas e controlo 
de materiais, etc., sob a 
responsabilidade do director de obra. 
 
Director de obra: engenheiro civil a 
que tem a responsabilidade técnica 
pela execução, controlo, gestão e 
coordenação da obra. Verifica e 
controla os prazos, compara o 
realizado com o orçamentado, assim 
como outros aspectos de controlo 
financeiro. Trata das relações com o 
cliente e com a equipa de 
fiscalização, entre outras funções. 

Quadro 5 – A comparação de funções de gestão de uma obra em França e em Portugal  
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Nota-se que existe diferença nos modelos organizacionais das empresas de construção civil 

em França e Portugal. 

As diferenças de qualificação, dos recursos humanos em Portugal, levam a que um único 

cargo existente em França, possa ser desempenhado por vários cargos em Portugal. Um 

exemplo concreto, é do técnico de obra em Portugal, que embora nalgumas empresas, 

execute algumas tarefas que são da competência dos gabinetes de estudo em França, 

existem outras empresas, em que a função dele é só mesmo de apoiar a obra, completando 

as competências do encarregado e uma parte, das do encarregado geral.  

4.4. Conclusão do capítulo 

Existem diferenças significativas nos mercados de construção civil em França e em 

Portugal. O mercado francês é um mercado mais maduro, mais desenvolvido e sujeito a 

regulamentos e condições próprias, que originaram um modelo de desenvolvimento 

diferente do mercado português. As empresas são mais especializadas em determinados 

tipos de trabalho, utilizam técnicas e modelos de gestão, que lhes permitem ter 

produtividades superiores às empresas portuguesas. As características próprias do mercado 

de construção francês, favorecem a especialização, assim como a existência de maior 

transparência no sector, por causa dos sistemas de seguros, da habilitação de empresas e 

dos modelos de mercado.  

 

Figura 10 – Placa indicativa da licença de construção e dos lotes de uma obra de edifícios 
comerciais e habitacionais 
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O modelo de mercado em lotes, permite que as empresas, sejam mais independentes e não 

estejam tão limitadas ao sistema de subcontratação em cascata, existente nalguns países, 

originando por sua vez, que o preço do produto final, seja mais controlado 

 
 

 

Figura 11 – Placa indicativa da licença de construção e dos lotes de uma obra de edifícios 
comerciais e habitacionais 

A comparação de alguns dados económicos e financeiros, permite verificar que o sector da 

construção em Portugal, tem ineficiências que não existem em França, não obstante, uma 

grande parte da mão-de-obra existente nos dois países, ter a mesma origem portuguesa e a 

divulgação de algumas técnicas e ferramentas de gestão, que são utilizadas de um modo 

análogo nos dois países. 
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5. Caso de estudo 

Neste capítulo, faz-se uma abordagem a duas empresas do sector da construção civil, uma 

francesa e outra portuguesa. As duas empresas foram escolhidas tendo em conta, o modelo 

de actuação e os segmentos onde as mesmas estão inseridas, procurando-se assim, que as 

duas tivessem estratégias parecidas de abordagem ao mercado, com as devidas diferenças, 

existentes em função do mercado de actuação. Primeiro, faz-se uma abordagem à empresa 

francesa e, posteriormente, passa-se para a empresa portuguesa. As duas empresas 

analisadas, neste caso de estudo, cujo nome verdadeiro por uma questão de 

confidencialidade não são aqui indicados, são as seguintes, a empresa ComArte, empresa 

de direito francês, e a empresa ComEstratégia, de direito português. 

5.1. A empresa ComArte 

5.1.1. Caracterização da empresa 

A empresa ComArte é uma pequena empresa do sector da construção civil francesa. Tem a 

sua sede na região de Paris, Île-de-France, mais concretamente, na segunda coroa que 

circunda Paris, no departamento 77.Trata-se de uma sociedade de responsabilidade 

limitada28, que tem como principal sócio, um emigrante português e foi fundada no início 

da década de 80, do século XX.  

Esta empresa dedica-se essencialmente ao mercado de obras particulares, executando para 

estes clientes todo o tipo de trabalho de construção, quer com meios próprios, quer através 

da subcontratação de outras empresas, sendo assim, considerada uma empresa generalista. 

Executa predominantemente os seus negócios, junto de clientes que se situam num raio de 

cerca de 100 quilómetros da sede da mesma. 

Esta empresa tem 20 colaboradores, três deles são afectos a tarefas administrativas e de 

gestão e os outros afectos, ao sector de produção. Destes trabalhadores, dois possuem 

formação superior e os restantes, formação média, complementada por formação 

profissional. A maioria destes trabalhadores, é de origem portuguesa, em que alguns já 

estão radicados em França há vários anos e, outros, emigraram mais recentemente. 

O volume médio de vendas da empresa, é cerca de 4,5 milhões de Euros anuais, o que 

representa aproximadamente, 225 mil Euros de facturação por empregado. Por sua vez, a 

                                                 
28 Equivalente à sociedade por quotas em Portugal. 
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produtividade média por empregado, nos últimos 3 anos, situa-se entre os 41 a 43 mil 

Euros. Esta produtividade varia em função do tipo de obra, tendo aumentado ligeiramente, 

neste período. Esta produtividade está dentro da média do sector, atendendo a que é uma 

empresa generalista, que actua com a especialização de estruturas e outros trabalhos em 

edifícios residenciais ou não.  

A empresa é habilitada segundo a sistema QUALIBAT e está credenciada para os 

trabalhos de estruturas e outras obras, em edifícios. 

Esta empresa surge impulsionada por um emigrante português, que no início da década de 

70 do século XX, emigra clandestinamente para França, procurando novas oportunidades 

e, também para fugir à guerra colonial. Jovem e voluntarioso procura integrar-se na 

sociedade local, através da aprendizagem inicial do francês e posteriormente, com o 

alargamento da aprendizagem a outros conhecimentos, para além dos poucos que 

dispunha, quando saiu de Portugal. Para isso, frequenta formação pós-laboral que lhe 

permite tornar-se “économiste de la construction”. 

Conhecedor do mercado local e com base, nos conhecimentos teóricos e experiência 

adquirida, analisa as oportunidades existentes num mercado em mudança e formula uma 

estratégia diferenciada daquela da empresa até onde então trabalhava, criando a sua própria 

empresa. Esta empresa, nasce assim em plena época de crise no sector da construção civil 

em França, inicio da década de 80 do século XX e, numa altura, em que o mesmo está 

sujeito a fortes mudanças, com novas estratégias das médias e grandes empresas. Na sua 

evolução, procurou acompanhar os movimentos iniciadores de reformulação das pequenas 

e médias empresas do sector, aproveitando e criando, as oportunidades de fazer negócio. 

5.1.2. A gestão e a estratégia da empresa ComArte 

O modelo de gestão da empresa ComArte, é um modelo funcional muito simples, em que 

no topo está o empreendedor que controla e coordena todo o processo relacionado com 

clientes e fornecedores afecto à produção; o processo administrativo é executado e 

coordenado por um outro colaborador, que neste caso, é a sua esposa. Os processos 

especializados, como sejam o financeiro, recursos humanos e outros de apoio, são 

subcontratados juntos de empresas especializadas. 

O papel preponderante manifestado pelo empreendedor manifesta-se na empresa e também 

na comunidade local, quer ela seja de portugueses que emigraram para França e aí se 
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radicaram, quer junto da comunidade, de origem francesa. É uma pessoa respeitada e 

admirada, procurando actividades que lhe permitam fazer negócio e estar atento às 

possibilidades que existam no mercado, a nível de contratos ou no desenvolvimento de 

ideias, que tenham possibilidade de ter negócios associados, com base nos interesses da 

comunidade local.  

A estratégia adoptada, baseia-se assim, num forte conhecimento das necessidades locais, a 

que associa uma forte imagem de marca pessoal de pessoa interessada no desenvolvimento 

local. Para isso, procura fazer todo o tipo de trabalhos, com a construção e a reconstrução 

de pequenas ou médias obras locais, dando preferência a determinados tipos de clientes. A 

equipa que reuniu à sua volta, é uma equipa multidisciplinar, o que lhe permite concorrer a 

algumas obras que normalmente são executadas por médias a grandes empresas. A 

simplicidade da estrutura associada a esta equipa multidisciplinar e ao recurso a 

fornecedores especializados, permite-lhe ter flexibilidade e custos concorrenciais em 

relação às médias e grandes empresas do sector. 

Embora com uma estratégia generalista, procura especializar-se em determinados tipos de 

obras, como sejam as associadas ao sector da defesa e da segurança, assim como aquelas 

que são dirigidas à construção de moradias para clientes com um alto valor aquisitivo. Para 

este segmento de mercado, associou-se a uma cadeia de construção, que se dirige a esse 

tipo de clientes e, que procura fazer concorrência a sector específicos dos grandes grupos 

do sector que têm empresas especializadas na construção de moradias, que partindo de 

modelos base podem ser adaptadas, em certa medida, em função dos desejos do cliente29. 

Para além disso, esta estratégia das grandes empresas tem associado uma forte componente 

de marketing, com notoriedade de marca. Esta associação tem vários elementos, empresas, 

que actuam numa determinada área do território e estão sujeitas a um controlo por parte da 

direcção, o que obriga a que cumpram requisitos mínimos de qualidade e capacidade de 

execução. 

Os objectivos estratégicos da empresa, baseiam-se no aproveitamento ao máximo das 

oportunidades locais e também na utilização dos benefícios concedidos às PE, pelo 

governo francês. Por esse motivo, os objectivos não são os de ganhar quota de mercado, 

mas sim, o de a manter e procurar melhorar a sua rentabilidade. Neste sentido, a empresa 

procura tirar partido de todas as vantagens fiscais e, como muitas outras, ao crescer, fá-lo 
                                                 
29 Com a padronização estas empresas procuram ganhos de produtividade, permitindo no entanto alterações 
estudadas de modo a que não se percam os ganhos de produtividade. 
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tendo por base patamares, em que atingindo esse patamar, o empreendedor e a sua família, 

criam outra empresa que complementa a actividade da empresa originária. Um desses 

patamares, é aquele que permite às pequenas empresas que tenham menos de 20 

empregados e menos de determinada facturação, verem ser-lhes aplicada uma taxa de 

imposto sobre o rendimento reduzida. Neste caso, a empresa tem à sua volta mais duas 

pequenas empresas, que têm a chefia-las dois filhos do empreendedor, que complementam 

a actividade da empresa originária, gravitando assim à sua volta.  

Segundo a gestão da empresa, a margem de lucro é pequena e não permite ter erros, não 

obstante, a existência dos sistemas de seguros que permitem que as empresas tenham mais 

algumas garantias de terem menores riscos. Mas, e segundo a gestão da empresa, o sistema 

de seguros obriga a que a empresa aposte numa construção com qualidade porque, se 

ocorrerem erros, pode originar que a empresa lhe veja ser aumentado o prémio do seguro, 

o que com a pouca margem existente, pode incorrer em maiores custos. 

Fruto da estratégia adoptada, a empresa conseguiu superar os anos da crise e ter um 

crescimento sustentado, que lhe tem permitido ser criadora de postos de trabalho e cliente 

de empresas que subcontrata. Estas são maioritariamente de origem portuguesa, com 

actividade em França ou não. A maioria dos empregados são de origem portuguesa e, 

segundo o empreendedor, estão integrados na profissão, fruto de alguma aprendizagem 

inicial que lhes foi ministrada quando chegaram a França e também pela formação 

profissional, que habitualmente frequentam. No que respeita à subcontratação de empresas 

portuguesas não estabelecidas em França, o empresário fá-lo regularmente, mas sempre 

com muito cuidado, porque segundo ele, não existe a cultura de cumprimento dos prazos 

de execução, do trabalho executado pelas empresas portuguesas, para além de que é vulgar 

acontecerem problemas, por falta de uma análise eficaz do trabalho a executar e de um 

planeamento eficiente do mesmo. 

A empresa tem um elevado recurso à subcontratação, uma vez que se aproxima dos 50%, 

mostrando que embora seja uma empresa especializada, não o é tanto como a média do 

mercado. O recurso à subcontratação é superior ao dobro da média do mercado. Uma das 

causas, é ela ser uma empresa generalista, que actua em todas as fases da execução de uma 

obra. Por esta razão, também é uma empresa que recorre à subcontratação esporádica de 

mão-de-obra especializada, para determinados tipos de trabalhos, tendo também uma 
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percentagem superior de utilização deste recurso, quando comparada com a média do 

sector. 

Por se tratar de uma empresa generalista, tem também um número superior de quadros 

afectos à gestão, que representam 15% do total de operários, quando geralmente nas 

pequenas e médias empresas especializadas esse valor não ultrapassa os 8%. 

A estratégia de marketing da empresa, baseia-se essencialmente na forte personalidade do 

empreendedor e no relacionamento com os clientes e populações locais, a que associa uma 

empresa cumpridora dos seus compromissos e com respeito das exigências de qualidade 

dos seus clientes. Com a sua participação na comunidade local, este empreendedor, 

procura potenciar os seus negócios captando novas ideias, novos contactos e novas 

relações. Faz isto de modo a que as vantagens sejam para si, mas também para a 

comunidade onde se insere, oferecendo os seus serviços, as suas ideias e os seus préstimos, 

em prol de um desenvolvimento harmonioso e comum. 

O uso das tecnologias de informação, como fonte de vantagem estratégica, não é 

importante, até porque no segmento das PE, existe um forte recurso à subcontratação de 

empresas especializadas, em determinados processos de apoio à produção. 

5.1.3. A gestão de operações/produção 

O modelo de gestão da produção, baseia-se na estrutura funcional existente com a base em 

equipas orientadas por um “conducteur de travaux”30, papel exercido pelo empreendedor, 

secundado por “chef de chantier” e por chefes de equipa, que têm associados trabalhadores 

especializados. Embora as equipas, sejam definidas em função das necessidades das 

respectivas obras, estas geralmente, obedecem a um esquema onde existe em média, um 

chefe de equipa para cinco oficiais31. 

Existe grande preocupação da empresa, com a logística e com a escolha dos fornecedores e 

dos subcontratados, essencialmente, no que diz respeito ao cumprimentos dos prazos, mas 

também, dos requisitos dos materiais ou subprodutos a incorporar nas obras. Estes são 

escolhidos, tendo em conta, a sua capacidade de executar os fornecimentos dentro do 

tempo previsto e nas condições desejadas. Dada a sua ligação a Portugal e à comunidade 

                                                 
30 A equivalência aos cargos existentes na construção em Portugal foi apresentada em capítulo anterior. 
31 O esquema vulgarmente utilizado na construção civil em França é o seguinte: 5 oficiais orientados por um 
chefe de equipa, 5 chefes de equipa um “chef de chantier”, 5 “chef de chantier” um “conducteur de travaux”. 
O uso de trabalhadores indiferenciados na construção em França é só de cerca de 10% do total, como tal 
muitas empresas não os têm. 
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portuguesa, este empreendedor, recorre muitas vezes a fornecimentos de empresas 

portuguesas ou de portugueses, radicados em França. Quando o recurso é feito a empresas 

portuguesas, a necessidade de controlo da produção é maior e leva, a que muitas vezes, 

tenha de fazer maiores esforços no controlo da cadeia de fornecimento, o que segundo o 

empreendedor, conduz a que muitas vezes, o menor preço dos fornecedores portugueses, 

não seja vantajoso. 

Como a maioria das pequenas ou médias empresas de construção em França, efectua um 

planeamento aprofundado analisando as possíveis restrições que possam existir num 

determinado projecto, fazendo uma pré-analise inicial pelos quadros superiores da própria 

empresa, recorrendo posteriormente, a gabinetes especializados que executam uma análise 

mais aprofundada dos projectos e dos possíveis constrangimentos existentes. Estes 

apresentam soluções que a empresa analisa e escolhe em função dos seus recursos. Com 

isto, procura evitar perdas de produtividade, originadas pelos constrangimentos e também 

assegurar-se, de que está a executar determinado trabalho nas devidas condições. 

Para além da rede associada à construção de moradias de luxo, a empresa não tem 

parcerias com qualquer outra empresa congénere ou complementar da sua actividade, a não 

ser com as empresas originárias da mesma. 

A empresa não é certificada segundo as normas ISO 9000, no entanto tem grande 

preocupação com a qualidade de todo o processo construtivo, até porque o sistema de 

atribuição de responsabilidades e de seguros obrigatórios, no sector da construção, em 

França a isso obrigam. 

A qualidade dos materiais e produtos, é garantida pela utilização daqueles que estão 

homologados para o fim a que se destinam e sempre de acordo, com os requisitos do 

cliente. 

A necessidade de informação para a gestão da produção, é conseguida, com base, no 

conhecimento dos seus colaboradores e no recurso a empresas especializadas que fazem a 

análise dos projectos, com vista a analisar a sua exequibilidade, assim como, os possíveis 

constrangimentos existentes e propõe processos produtivos que melhor se adeqúem ao 

projecto em causa. Para além disso, o sistema de fichas técnicas, existentes ao seu dispor 

nas entidades oficiais, ou privadas relacionadas com o sector, permitem que exista 

abundante informação sobre as técnicas, materiais e produtos a utilizar, no processo 

construtivo.  
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5.1.4. Analise competitiva à empresa e ao mercado onde actua 

A empresa ComArte actua num mercado altamente competitivo, sendo este, um dos 

principais factores, que influenciam o mercado, segundo a gestão da mesma, porque existe 

muita concorrência no sector e o mercado é muito exigente, não sendo fácil cumprir todas 

as exigências do mesmo. Os clientes são bem informados e muito exigentes, porque 

mesmo que não possuam os conhecimentos adequados podem, a todo o momento recorrer 

a gabinetes especializados que os informam e aconselham e com isso, conseguem obter 

prémios inferiores no seguro obrigatório, para o dono/promotor da obra.  

O principal factor limitativo da competitividade da empresa, segundo a gestão da mesma, é 

a falta de cumprimento de prazos dos fornecedores, que impedem que o planeamento seja 

eficaz e causam constrangimentos à produção e má imagem junto dos clientes. Esta falta 

de cumprimento dos prazos acordados com os fornecedores, manifesta-se, de um modo 

geral, com quase todos, mas tem especial importância quando estão em causa fornecedores 

portugueses, porque são aqueles que mais dificuldades têm em cumprir os prazos 

acordados. A empresa aponta também como factores limitativos da sua capacidade 

competitiva, o acesso aos mercados, que é cada vez mais difícil e baseia-se em contratos, 

que vão para além da simples execução, com a exploração, manutenção e financiamento de 

toda a operação, (modelo que as entidades públicas e também as particulares preferem) o 

que para uma pequena ou média empresa, é difícil de conseguir, por falta de recursos e/ou 

capacidade de gestão dos mesmos. Finalmente, a empresa aponta como factor importante 

para a competitividade e também limitador da mesma, a elevada carga fiscal que incide 

sobre a empresa quando comparada com empresas congéneres estrangeiras que tem a 

possibilidade de aceder ao mercado francês de construção. A mão-de-obra, quer seja em 

termos de quantidade e/ou qualidade não é considerado um factor que limite a 

competitividade da empresa. Não o é também, o pagamento por parte dos seus clientes, 

uma vez que estes pagam dentro dos prazos normalmente previstos, não originando 

problemas de tesouraria. 

Em termos financeiros, o mercado permite que a empresa tenha fundo de maneio 

suficiente, para lhe permitir não recorrer a empréstimos de médio e longo prazo, quer eles 

sejam para financiar o desenvolvimento da sua actividade normal, ou para os seus 

projectos de investimento, necessitando apenas pontualmente, do recurso a empréstimos de 

curto prazo (ou contas caucionadas), para suprir falhas momentâneas de tesouraria. Isto 
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acontece, porque o funcionamento do mercado o permite, mas também porque a empresa 

tem capitais próprios para isso, adoptando uma política de retenção e de investimentos dos 

lucros obtidos.  

A empresa baseia a sua estratégia competitiva, nalguns factores que estão essencialmente 

associados à capacidade e formação da sua mão-de-obra, procurando reduzir os custos e os 

prazos de execução, tendo por base, uma gestão eficaz e eficiente dos recursos, produzindo 

com a qualidade desejada e dentro dos prazos acordados. A sua estratégia de competição, 

baseia-se na procura de nichos de mercado, associados a uma determinada especialização, 

o que lhe permite ter o conhecimento adequado a esse tipo de trabalhos, assim como às 

exigências dos clientes. Compete seleccionando o tipo de trabalhos a que concorre, 

competindo com base no preço, no prazo de execução e na diferenciação, em relação à 

concorrência. Considera que estes são os principais factores de competição, quando se está 

a competir para clientes particulares, de segmentos específicos. Não acha que a inovação 

seja um factor primordial para os clientes, porque estes, geralmente, são conservadores e só 

aceitam novidades se estas surgirem de empresas com alta reputação no mercado e 

associadas a gabinetes de investigação credenciados. A inovação também não é 

fundamental para a empresa, porque dada a sua dimensão, não pode concorrer com base 

nela, porque carece de fundos para poder investir na inovação. No entanto, está atenta ao 

mercado e adopta as inovações que são introduzidas no mercado, quer sejam inovações 

com provas dadas, ou aquelas que lhe parecem que vão ter sucesso e se adaptem à sua 

estratégia, essencialmente, aquelas que lhe permitam ter ganhos de produtividade e 

melhoria da qualidade do produto final. 

Para a empresa, a melhoria da sua eficiência, passa pela formação dos seus trabalhadores, 

aspecto ao qual dá muita importância, porque, segundo a gestão da mesma, o cerne da 

questão da produtividade e da qualidade, está nos seus colaboradores. 

Segundo a gestão da empresa, o papel do Estado como impulsionador da competitividade 

das empresas do sector deve ser: efectuar um planeamento a médio e longo prazo, dos 

principais projectos de construção, como uma forma de dar estabilidade ao sector; de 

promover politicas governamentais de apoio às pequenas e médias empresas, para 

promover a formação e a qualificação dos seus colaboradores e o de promover políticas de 

padronização de projectos e de componentes, que possam ser executados em fábrica e 

aplicados em obra, como uma forma de aumentar a qualidade e a produtividade. 
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5.2. A empresa ComEstratégia 

5.2.1. Caracterização da empresa  

 
A empresa ComEstratégia é uma sociedade por quotas, que em termos classificativos é 

uma média empresa do sector da construção, estando inserida no sector da construção de 

edifícios residenciais e não residenciais. Tem a sua sede na região metropolitana do Porto e 

foi criada a meio da década de 90, do século XX. 

A maior parte dos seus clientes, situa-se na região metropolitana de Lisboa, para os quais 

executa essencialmente obras de edifícios não residenciais, de entre os quais se salientam 

aqueles que têm um elevado cariz técnico, como bancos, salas de espectáculos e outros 

análogos. Estas obras são essencialmente executadas junto de clientes particulares. Trata-se 

de uma empresa, que executa todas as etapas da execução de uma obra, utilizando todas as 

suas valências e especialidades, que vão desde a obra de pedreiro, trolha, carpinteiro, 

picheleiro, electricista e instalações especiais dentro da área de electricidade e 

telecomunicações, assim como em termos de revestimentos técnicos adaptados a obras de 

salas de espectáculos e afins. Embora com um carácter generalista, a empresa dá 

preferência à execução de obras de construção civil, com predominância das valências 

técnicas e de acabamentos interiores. 

Esta empresa tem 58 empregados, em 2005, facturou um montante ligeiramente superior a 

10 milhões de euros, com uma produtividade média de cerca de 33 mil euros por 

empregado. Nos anos anteriores, a sua facturação foi menor, esta tem vindo a crescer desde 

a data da fundação da empresa. No ano de 2006, a facturação foi ligeiramente superior, 

mas manifesta uma alteração na estratégia, até aí seguida pela empresa, de não 

subcontratar a execução de obras que tenha ganho. Este ligeiro aumento da subcontratação 

deve-se a esta atitude estratégica que a empresa ainda está a analisar e a verificar, se esta 

mudança de estratégia pode servir os seus intentos, nomeadamente, no que respeita ao 

posicionamento que a mesma tem junto dos seus clientes.  

A produtividade da empresa está acima da média do sector em Portugal, manifestando 

assim a forte especialização da sua actividade, com o aproveitamento de todas as sinergias 

que a mesma tem fruto da estratégia utilizada, com especial relevância das áreas mais 

técnicas, ligadas ao sector da construção. 
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Trata-se de uma sociedade por quotas com vários sócios, mas em que um deles tem um 

papel preponderante, que teve a ideia de formar a empresa e de utilizar a estratégia que 

empregam no mercado. Surge da ideia de este seu principal sócio em aproveitar as 

diferentes sinergias relacionadas com as diferentes especialidades técnicas existentes no 

sector da construção de edifícios. Em conjunto com antigos colegas de trabalho de uma 

mesma empresa, sendo que estes tinham valências e conhecimentos complementares, 

criam uma empresa que tem por estratégia a oferta de soluções globais de construção, sem 

recorrer a subempreitadas de terceiros, aproveitando as sinergias e o conhecimento 

diversificado, assim como a quase inexistência deste tipo de pequenas ou médias empresas 

no mercado. Com esta estratégia de posicionamento no mercado, conseguiu em poucos 

anos, tornar-se uma média empresa, categoria a que ascendeu recentemente. 

Do conjunto dos seus colaboradores, cinco têm formação superior, que estão afectos a 

cargos de direcção geral e direcção intermédia (direcção de obras) e cinco quadros com 

formação média, afectos ao sector comercial (orçamentação), controlo de gestão e apoio à 

direcção (geral e de obras). A formação dos restantes empregados, não ultrapassa o 9º ano 

de escolaridade e estão afectos ao sector de produção. 

5.2.2. A gestão e estratégia da empresa ComEstratégia 

O modelo de gestão da empresa ComEstratégia, é baseado numa hierarquia funcional; no 

topo está o principal sócio que supervisiona e coordena as políticas e objectivos, 

coadjuvado pelos outros sócios e pelos directores de obra/departamento. O processo 

financeiro, de recursos humanos e outros de apoio à gestão, são efectuados internamente, 

por um departamento interno. 

O conhecimento do mercado, essencialmente da região da grande Lisboa, assim como o 

relacionamento com alguns gabinetes de projectistas, associada à imagem que a empresa 

tem junto dos clientes, são os principais factores que influenciam a escolha da empresa por 

parte dos clientes. O leque de clientes está bem definido e refere-se essencialmente a 

clientes particulares, singulares ou sociedades, donos da obra. É com base na avaliação 

competitiva que faz em relação aos seus concorrentes mais directos, que a empresa opta 

pelos mercados e também pelos clientes.  

A equipa multidisciplinar com preponderância nas especialidades técnicas, permite-lhe ter 

o conhecimento para executar obras globais, com recurso a um nível de subcontratação 
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inferior, ao existente no mercado de construção em Portugal. Permite-lhe também, 

concorrer com vantagem competitiva em relação às médias e grandes empresas 

generalistas, que habitualmente subcontratam as especialidades a outras empresas.  

Os objectivos estratégicos da empresa, têm por base a solidificação da sua posição no 

mercado, inicialmente com o crescimento desta posição, que se deu mesmo nos anos de 

mais acentuada crise no sector da construção em Portugal. Actualmente este objectivo de 

crescimento, passa por um crescimento menor, associado a uma melhor defesa da sua 

posição, baseado em estratégias de notoriedade, junto dos clientes e no cumprimento dos 

requisitos dos contratos a contento de ambas as partes. Embora o modo principal de 

concorrência, no sector da construção civil, seja efectuado com base no preço, a empresa 

tem como estratégia oferecer um serviço com qualidade, não optando por concorrer 

essencialmente com base no preço, associando à qualidade, o prazo de execução e a 

diferenciação, em relação à concorrência. Esta diferenciação manifesta-se também no tipo 

de relacionamento que a empresa mantém com os seus clientes, através do aconselhamento 

técnico, propondo novas soluções, durante a execução do projecto ou antes da execução 

dos trabalhos. 

Recentemente a empresa tem aumentado o recurso à subcontratação, essencialmente no 

que diz respeito aos serviços associados à construção, das estruturas de edifícios (incluindo 

as obras de pedreiro e de trolha) e à subcontratação de mão-de-obra especializada e 

também indiferenciada. 

A empresa não recorre a empresas especializadas, quer para a análise dos projectos, quer 

para os serviços de apoio à gestão. Esta estratégia manifesta-se no elevado número de 

pessoas afecta a serviços de apoio à gestão e à produção, que ultrapassam os 20% do total 

de colaboradores da empresa. 

Devido às valências técnicas que possui, a empresa não executa propostas em conjunto 

com outras empresas do sector, quer elas sejam concorrentes ou complementares. No 

entanto, mantém parcerias de longo prazo, com alguns dos seus fornecedores e clientes. 

A empresa emprega as tecnologias da informação como uma forma de apoio à gestão. 

Utiliza software de gestão para a sua actividade financeira, comercial e controlo e apoio à 

gestão. Não possui ainda um sistema totalmente integrado, que integre todo o circuito, 

desde a orçamentação até ao fecho final das obras. 
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A gestão financeira da empresa, baseia-se nas estratégias de recebimentos de clientes e de 

pagamentos a fornecedores, necessitando, para cumprir os compromissos com os seus 

fornecedores, recorrer a financiamentos de curto e médio prazo. Estes financiamentos são 

necessários devido às políticas de pagamento de alguns dos seus clientes, que geralmente 

se atrasam nos compromissos acordados. 

As políticas estratégicas afectas aos recursos humanos, apontam para a necessidade de 

melhoria dos processos e da produtividade da empresa. Esta melhoria, assenta na evolução 

dos conhecimentos técnicos, para poderem oferecer aos seus clientes, as melhores soluções 

e aumentar a produtividade. 

A gestão de topo, adopta uma estratégia pró-activa, na análise à envolvente procurando 

efectuar as necessárias adaptações estratégicas, bem assim como possíveis novos negócios 

que lhe sejam atractivos e para os quais, possua os necessários recursos. Neste sentido, 

colabora em estudos que lhe pareçam ser interessantes e através dos quais, possa obter 

algum tipo de informação e conhecimento que ainda não possua. 

5.2.3. A gestão de operações/produção 

O modelo de gestão da produção, baseia-se na estrutura funcional existente, com base nas 

equipas orientadas por directores de obra, secundados por encarregados de obra e 

preparadores de obra. Os encarregados tem diversas especialidades, intervindo na obra 

conforme as necessidades desta. O papel aglutinador das diversas especialidades, é feito 

pelo director de obra (engenheiro), que responde perante a gestão de topo da empresa 

(papel essencialmente desempenhado pelo principal sócio). As equipas são definidas em 

função das necessidades da obra e têm geralmente carácter temporário não havendo 

esquemas predefinidos, para a formação das estruturas de produção. 

A empresa tem uma forte preocupação com a logística; esta manifesta-se na escolha dos 

fornecedores e subcontratados, existindo algumas parcerias de longa data, com alguns. Esta 

preocupação, tem como principais fundamentos, a necessidade de obter no momento 

oportuno, e na qualidade desejada, os materiais, subprodutos e serviços a serem 

incorporados. 

A empresa efectua uma análise aos projectos e aos possíveis erros e constrangimentos que 

os mesmos possam ter, sendo este serviço efectuado pela direcção de obra e pelo 

preparador de obra, que em caso de falta de informação ou conhecimento, o solicitam junto 
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de fornecedores e/ou projectistas. No entanto, esta análise não é efectuada antecipadamente 

antes do início da obra32, mas sim, alguns dias antes da execução dos trabalhos, e/ou da 

necessidade de comprar as matérias-primas ou subprodutos. Isto acontece, porque muitas 

vezes os projectos de execução só são entregues posteriormente ao início da obra e 

algumas vezes, algum tempo antes do início dos trabalhos. 

A empresa não possui um sistema de gestão da qualidade, não tendo identificado os 

processos. Possui uma política de gestão da qualidade, manifestada através de uma 

declaração escrita inserida nos valores. Identifica os critérios para assegurar que as 

operações de controlo são eficazes, mas só o faz com carácter informal. Do mesmo modo, 

actua quanto à análise crítica dos requisitos. Nem todos os documentos são classificados. 

Avalia os requisitos de qualidade para cada obra que executa, sendo um dos aspectos que 

tem em conta, a quando da orçamentação, essencialmente no que respeita à qualidade dos 

materiais empregues, uma vez, que na qualidade da mão-de-obra a utilizar não faz essa 

distinção. 

A empresa analisa todas as reclamações que lhe são apresentadas procurando dar resposta 

às mesmas no menor prazo possível, assim como efectuar as respectivas correcções, se for 

o caso, procurando ir de encontro aos requisitos dos seus clientes e tendo em atenção, a sua 

imagem no mercado. 

De um modo geral, utiliza os materiais regulamentares, satisfazendo as pretensões dos 

clientes, manifestadas através dos cadernos de encargos. Como não possui um sistema de 

gestão da qualidade implementado e algumas das obras não estão sujeitas a uma 

fiscalização, que exija requisitos de homologação, nem sempre procura saber se os 

materiais que utiliza, estão homologados. 

A necessidade de informação para a gestão e produção, é conseguida com base no 

conhecimento dos seus colaboradores, no recurso ao conhecimento e à informação 

disponibilizada pelos seus fornecedores e, pontualmente, no recurso a fornecimentos de 

empresas especializadas, no que diz respeito à execução de determinados subprodutos e/ou 

serviços a incorporar nas obras que executa. A empresa está a pensar em dar formação a 

quadros intermédios, feita por quadros superiores da mesma e, pontualmente, dá formação 

exterior a alguns dos seus quadros, quando há a necessidade de que isso aconteça. Para 

                                                 
32 Antes do inicio é habitual as empresas efectuarem uma analise sucinta aos erros e omissões para posterior 
reclamação perante o dono de obra e projectistas. 
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além disso, incentiva os seus empregados a melhorar as suas competências, através do 

ensino pós-laboral.  

A empresa avalia periodicamente os modelos de produção dos seus concorrentes e 

compara-os ao seu, procurando estar sempre um passo à frente, no que respeita a qualidade 

de execução e às soluções técnicas a apresentar aos seus clientes. Também faz a avaliação 

dos seus recursos de produção, com as novas tecnologias existentes, procurando estar 

sempre ao corrente das mesmas, através do contacto com fornecedores, efectua algumas 

visitas a feiras e exposições. Define algumas das necessidades de informação e 

conhecimento para a produção, procurando acompanhar, a evolução do mercado e a 

satisfação dos seus clientes. Procura saber quais serão as necessidades de informação 

futuras para os seus potenciais clientes, mas não procura influenciar, o mercado com essa 

informação. 

5.2.4. Análise competitiva à empresa e ao mercado onde actua 

A empresa ComEstratégia actua num mercado que se encontra em recessão há alguns anos 

e, num segmento, que inicialmente tinha poucos concorrentes, mas que agora é apetecível 

para as outras empresas que têm estratégias generalistas, quer elas sejam médias ou 

grandes empresas do sector da construção.  

Como surgiu em plena época de forte crescimento do sector, apresentou um forte 

crescimento inicial, que abrandou nos anos de crise, que surgiram no início deste novo 

século, conseguindo mesmo assim durante estes anos, e fruto da estratégia adoptada, ter 

um crescimento ligeiro e sustentado da sua actividade.  

O mercado da construção civil em Portugal, tem limitações e constrangimentos que as 

empresas devem tentar superar. Segundo a gestão da mesma, o mercado deveria ter 

políticas que favorecessem as PME, essencialmente no que diz respeito, à formação 

profissional. Para além disso, deveria ser respeitado o cumprimento (mais rigoroso) dos 

prazos de pagamento, o que evitaria o recurso constante a financiamentos bancários, que 

elevam os custos de produção e diminuem a rentabilidade das empresas, aumentando o 

risco de fazer negócio. Fruto desta política de pagamentos, existente no mercado, a 

empresa tem necessidade de recorrer a financiamentos, para fazer face às suas 

necessidades de tesouraria. 
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A fuga de mão-de-obra portuguesa para outros mercados, à procura de melhores condições 

remunerativas, está a deixar o mercado com falta de mão-de-obra especializada. Esta fuga 

e, segundo a empresa, não se manifesta nos colaboradores da mesma, mas tem obrigado a 

um aumento do nível remuneratório, como forma de os manter, que não corresponde a 

aumentos de produtividade, assim como a um maior esforço no controlo e selecção dos 

subcontratados. 

O cumprimento dos prazos acordados, com fornecedores e subcontratados, é outro dos 

problemas com que a empresa se debate, habitualmente não existe da parte destes, a 

preocupação em cumprir os prazos acordados. 

A base da estratégia competitiva desta empresa, está nalguns factores que estão 

essencialmente associados aos conhecimentos e experiência da sua mão-de-obra. Com isso, 

procura reduzir os custos de produção, cumprir os prazos acordados, diferenciar-se da 

concorrência e melhorar a qualidade das suas obras. Para além disso, procura inovar na 

forma de fazer negócio e nos relacionamentos com os seus clientes. Uma destas formas, é 

procurar intervir durante o processo de execução de projecto, através do aconselhamento 

técnico junto dos clientes, orientando-os para possíveis soluções que sejam mais vantajosas 

para ambas as partes. Esta é também uma das formas, pelas quais procura diferenciar-se, 

em relação à concorrência. 

A sua estratégia de competição, baseia-se no segmento de mercado, com uma actuação 

predominantemente local, associado a especialização, o que lhe permite ter o 

conhecimento adequado a esse tipo de trabalhos, assim como às exigências dos clientes. 

Compete, seleccionando o tipo de trabalhos a que concorre, competindo com base na 

qualidade, no prazo de execução e na diferenciação em relação à concorrência. Considera 

que estes são os principais factores de competição, quando se está a competir para clientes 

particulares, deste tipo de segmento de mercado. A inovação, é para a empresa um 

importante factor de concorrência, essencialmente no aspecto relacionado com as 

inovações que são introduzidas no mercado, quer sejam inovações com provas dadas, ou 

aquelas que lhe parecem que vão ter sucesso e se adaptem à sua estratégia e às 

necessidades dos seus clientes, essencialmente aquelas que lhe permitam ter ganhos de 

produtividade e melhoria da qualidade do serviço, que presta aos seus clientes.  
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A melhoria da eficiência da empresa, tem como principal objectivo, diminuir os custos de 

produção e, passa geralmente, pela formação dos seus trabalhadores e pela utilização de 

novas técnicas e processos de produção. 

O papel do governo na regulamentação do mercado, não é considerado muito importante, 

excepto no que respeita à necessidade de definir regras e cumpri-las, para os prazos de 

pagamento. 

Neste capítulo, fez-se uma abordagem a duas empresas de construção inseridas em 

diferentes ambientes concorrenciais e procurou-se analisar, quais as respectivas 

dificuldades que encontravam em cada um dos mercados, assim como os respectivos 

modos de actuação nos mesmos. 

No capítulo seguinte, apresentam-se as conclusões e as recomendações para trabalhos 

futuros. 
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6. Conclusões 

Neste capítulo apresentam-se as conclusões retiradas deste trabalho, com base na pesquisa 

efectuada e apresentam-se as limitações que durante o mesmo se encontraram, assim como 

as recomendações para trabalhos futuros. 

6.1. Sobre a pesquisa efectuada 

A pesquisa efectuada, permitiu constatar que a competitividade resulta da combinação de 

um conjunto de factores, relacionados com o modelo estrutural da indústria e, com os 

recursos e modelos de gestão, que as empresas dessa mesma indústria têm ao seu dispor e 

utilizam. A competitividade está fundamentada em vantagens competitivas associadas a 

“skills” do tipo organizativo, a factores estruturais relacionados com o sector em causa e 

com a localização onde o mesmo se situa. Os “skills” dizem respeito à capacidade de 

utilização da informação e do conhecimento e, à capacidade de utilizar e desenvolver 

recursos adequados, com o objectivo de produzir bens com elevado desempenho e a um 

custo apropriado. A utilização dos recursos adequados está relacionada com o objectivo de 

obter a eficiência operacional, que se consegue através do uso de ferramentas de gestão 

que aumentem a qualidade e o desempenho, levando a que exista um aumento da 

produtividade, com uma utilização mais eficiente dos recursos, o que liberta recursos para 

serem atribuídos à pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e a uma distribuição 

mais equitativa dos rendimentos. 

A pesquisa efectuada também permitiu constatar que, o sector da construção tem baixos 

níveis de eficiência e que esta varia conforme o estágio de evolução da indústria desse 

mesmo país. O nível de eficiência do sector é influenciado pelos métodos de produção e 

gestão utilizados e, pela definição de planos de investimento a médio e longo prazo, por 

parte dos maiores clientes das empresas, que consigam esbater os ciclos económicos.  

Os principais factores de competitividade na construção civil estão relacionados, com a 

experiência, e o conhecimento associado, a qualidade e a inovação, tendo por finalidade 

realizar um produto, de acordo com os requisitos pretendidos, ao mais baixo preço. Estes 

factores são influenciados pelo mercado onde as empresas estão inseridas, que influencia a 

evolução das mesmas e, estas, por sua vez, influenciam o mercado. 

Em França, a evolução do sector foi muito influenciado pelas condições criadas pelas 

políticas regulamentares governamentais, assim como, pelo papel do governo como cliente 
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das empresas de construção. O mercado, e o sector da construção civil em França, têm 

características únicas, que o tornam um dos mais desenvolvidos, em termos mundiais e, 

também um dos mais competitivos, não obstante existirem alguns regulamentos, que não 

sendo contrários às regras comunitárias, favorecem as empresas francesas no mercado 

local. 

As características únicas do mercado de construção civil em França, geralmente, baseado 

na execução de lotes separados, contratados directamente pelo dono da obra, levaram a que 

o sector da construção civil em França, nomeadamente, no referente à construção de 

edifícios, seja caracterizado pela existência de pequenas e médias empresas, independentes 

ou inseridas em grandes grupos, especializadas em determinado tipo de trabalho de 

construção. Isto permite-lhes ter uma elevada produtividade, ter um maior conhecimento 

das técnicas e métodos construtivos, uma diminuição, e maior controlo, dos custos de 

produção, com um aumento da qualidade e a consequente baixa do custo final do produto.  

O sistema obrigatório de seguros para todos os intervenientes no processo construtivo, 

associado à responsabilização, aos sistemas de certificação da construção e das empresas, 

assim como o conhecimento associado às bases de dados existentes de sinistros, permitem 

que exista um modelo de melhoria do sector, o que tem como consequência a diminuição 

dos custos da não qualidade, a consequente melhoria do produto e produtividade das 

empresas e melhores garantias para os clientes/utilizadores. 

O mercado de construção em Portugal, em comparação com o de França, encontra-se num 

estágio de desenvolvimento, que no sector dos edifícios, é inferior, estando assim, o 

mercado português, desfasado em alguns anos do mercado francês. O sector debate-se com 

alguns problemas, que já existiram no mercado francês e outros que são característicos dos 

modelos de construção existentes em Portugal e que levam a que a produtividade e 

qualidade do produto, seja na maioria dos casos muito inferior à francesa. As garantias que 

os clientes têm são menores e, o acesso à informação e conhecimento não é tão fácil como 

em França. 

Fazendo um paralelismo, com a evolução nas últimas décadas, do mercado de construção 

em França e o mercado português, o sector da construção de edifícios em Portugal, irá 

sofrer um período de adaptação. Assim, este período actual de crise, terá tendência a 

prolongar-se durante mais algum tempo, fruto da diminuição da procura, devido ao elevado 

stock de habitação existente e à diminuição das necessidades de infra-estruturas. A 
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dimensão do mercado de novos edifícios deverá continuar a diminuir, por sua vez a 

dimensão dos projectos também será menor. A competição existente no sector, levará a 

que as empresas tenham de apostar em novos modelos de gestão e produção, com uma 

maior racionalização dos recursos. A eliminação de actividades que não acrescentam valor, 

como já se deu e continua a dar-se em França, um maior planeamento das actividades, a 

melhoria da qualificação da mão-de-obra, serão alguns dos factores que irão contribuir 

para esta racionalização. Para isso as empresas precisam do impulso que o Estado como 

cliente e regulador deve de proporcionar. O relacionamento das empresas de construção 

civil com os clientes, e com as outras empresas do sector, terá tendência a modificar-se, 

passando a desempenhar um papel mais social, através da participação e, da procura, nas 

soluções para a resolução de necessidades locais e, dos clientes, participando na 

formulação das definições do projecto, prestando assistência técnica e financeira, 

fornecendo soluções construtivas, assumindo riscos financeiros e efectuando a gestão e a 

manutenção. 

A existência em França de grupos de empresas, em que estes grupos têm associadas 

empresas especializadas em determinada etapa do processo construtivo, e/ou destas 

empresas isoladas, foram influenciadas pelas teorias da gestão cientifica do trabalho, assim 

como, pelo modelo de mercado promovido pelas entidades estatais. O modelo de mercado 

francês, e a sua influência no modelo de produção e de gestão das empresas, proporcionam 

um aumento da inovação, da melhoria da produção e do aumento da produtividade, o que 

torna o mercado de construção em França como um exemplo a seguir. 

6.2.  Sobre as empresas analisadas 

As empresas objecto de estudo de caso têm estratégias de mercado idênticas, no entanto a 

empresa francesa tem uma postura diferenciada em relação ao mercado francês, em que as 

empresas são geralmente empresas especializadas e não generalistas, como é esta. Esta 

postura, embora com uma estratégia de diferenciação, leva a que a empresa francesa tenha 

uma produtividade que, embora estando dentro da média do sector, seja inferior à da 

maioria das empresas especializadas que actuam no sector e, também, a que a relação entre 

o valor acrescentado bruto em relação às vendas seja menor, assim como, uma elevada taxa 

de subcontratação. A estratégia utilizada de procura de oportunidades e, também, de 

contribuir para que essas oportunidades de negócio apareçam, justifica-se porque no 
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mercado onde a mesma se insere a concorrência é muito elevada e as oportunidades são 

pequenas, e está de acordo com os modelos de negócio que estão a ser desenvolvidos pelas 

médias e grandes empresas do sector. 

A empresa portuguesa utiliza uma estratégia que, embora sendo generalista, é 

especializada e diferenciada, com a escolha de um determinado segmento de actuação no 

mercado. Esta estratégia levou a que a empresa consiga ter produtividades superiores à 

média do mercado, assim como, a que esteja a superar a crise existente, desde há alguns 

anos, no sector em Portugal. A estratégia utilizada pela empresa portuguesa aproxima-se 

dos modelos existentes no mercado francês, assim como da utilizada pela empresa francesa 

estudada. Fruto dela, a produtividade e o crescimento/permanência no mercado, tem maior 

carácter de sustentabilidade, que o de muitas empresas generalistas não especializadas, que 

actuam no sector da construção em Portugal. Esta estratégia aproxima-se das que são 

vulgarmente utilizadas no mercado francês de construção. 

6.3. Considerações finais 

Os modelos de mercado, contribuem para a competitividade das empresas que nele actuam. 

O modelo francês, permitiu que as empresas se especializassem e que obtivessem maior 

produtividade, um melhor controlo dos custos e uma maior responsabilização de todos os 

intervenientes no processo construtivo. O modelo de mercado francês baseado em lotes 

permite obter uma diminuição do preço final do produto, a especialização das empresas, o 

aumento da produtividade, o aumento do poder inovador e competitividade do sector em 

geral. Para isso também contribui um sistema de responsabilização e de seguros, que leva a 

que exista um maior cuidado na elaboração e gestão dos projectos, na análise para 

execução e construção dos mesmos. 

Quanto ao mercado de construção de edifícios e à sua evolução, não podemos dizer que a 

evolução do mercado português será a mesma do mercado francês, mas, e até porque pelo 

estudo da empresa portuguesa, que utiliza uma estratégia diferenciada e especializada 

próxima das utilizadas no mercado francês, a evolução no sentido da especialização e da 

diferenciação, pode trazer vantagens competitivas às empresas que adoptarem estas 

estratégias. Quanto à evolução do mercado em si, em termos de tipo de trabalhos, e como 

as teorias apontam no sentido da sustentabilidade, é de prever que o sector de construção 

de edifícios em Portugal se desenvolva tendo em conta factores relacionados com a 
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sustentabilidade, com o respectivo aumento da reabilitação e da melhoria das condições de 

habitabilidade de muitos edifícios construídos, assim como, um amento do grau de 

exigência dos consumidores, a exemplo do que se passou em França. 

6.4. Recomendações 

Prever o desenvolvimento de um sector de actividade, é um trabalho árduo que não pode 

ser baseado só no estudo de algumas entidades ou factores, que influenciam esse mesmo 

sector. Fazer analogias entre dois países, com dois tipos de mercados diferentes e, com 

base nelas, tentar achar pistas de desenvolvimento de um determinado sector, não é um 

trabalho que se possa terminar num simples estudo de dissertação. Por essa razão, as 

conclusões apresentadas carecem de um estudo mais aprofundado em temas que interfiram 

com o sector, assim como, um estudo mais alargado no número de empresas estudadas.  

Dadas estas limitações as conclusões apresentadas, embora baseadas na bibliografia 

apresentada, carecem de um estudo mais aprofundado e de um acompanhamento da 

evolução do sector. 

Os principais factores competitivos das empresas do sector da construção civil, estão 

relacionados com a capacidade de uma empresa em realizar determinado projecto ao mais 

baixo custo, com a qualidade desejada e no prazo previsto. Para que isto aconteça é 

necessário que seja promovida a inovação no sector. A inovação, que pode trazer proveitos 

imediatos, também é aquela que tem menores custos, é a incremental que incide sobre os 

processos, cuja finalidade é promover a melhoria destes. Promover estudos e experiências 

em empresas, efectuados em conjunto com estabelecimentos de ensino e associações de 

classe, tendo em vista melhorar a produtividade e a qualidade, utilizando modelos e 

estratégias empregados no sector em França, seria uma forma de mostrar o caminho a 

seguir para a melhoria da competitividade do sector.  
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Questionário 
 

1) - Nome da 

empresa:_________________________________________________________ 

 

2) -Tipo de sociedade (forma 

societária):__________________________________________ 

 

3) – Data de fundação:_____/________/_____________________ 

 

4) - Mercado de actuação: até 100 km ;               até 250 km ;                              até 

400 km ;                                      mais de 400 km  

 

5) – Número de 

empregados:____________________________________________________ 

 

6) – Volume médio de 

negócios:_________________________________________________ 

 

7) – As actividades principais da empresa são as de: 

a) Obras públicas ; 

b) Obras particulares ; 

c) Outras, 

indicar:_________________________________________________________ 

 

8) – A empresa executa o seguinte tipo de obras: 

a) Todo o tipo de obra com preponderância da especialidade 

de:________________________________________________________________

__; 

b) Preferencialmente a especialidade 

de:______________________________________. 
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9) – Do volume de negócios da empresa a percentagem de subcontratação de serviços a 

outras empresas é de: 

a) Menor que 10% ; 

b) 10% <  < 20%; 

c) 20 % <  < 30 %; 

d) 30 % <  < 40 %; 

e) 40 % <  < 50 %; 

f) 50 % <  < 60 % 

g) Maior que 60 %. 

 

10 ) – Na elaboração dos concursos a empresa costuma elaborar propostas em conjunto 

com outras empresas de outras especialidades: 

a) Sim sendo a outra empresa um parceiro igual ; 

b) Sim sendo a outra empresa um parceiro que irá actuar como subcontratado ; 

c) Não . 

 

11) – A empresa costuma efectuar parcerias com outras empresas: 

a) Como parceiros de longa data ; 

b) Como subcontratados de longa data ;  

c) Como fornecedores de longa data ; 

d) Não costuma efectuar parcerias . 

 

12) – Produtividade média (VAB por trabalhador33) situa-se entre: 

37.000€ <  < 39.000€;            39.000€ <  < 41.000€;           41.000€ <  < 

43.000€;           

43.000€ <  < 45.000€;            45.000€ <  < 47.000€;           47.000€ <  

 

                                                 
33 Produtividade média por trabalhador (valeur ajoutée). Relação dada pela diferença entre o volume de 
negócios menos as compras de mercadorias, matérias-primas e fornecimentos de terceiros a dividir pelo 
número de empregados. 
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13) – As condições existentes no mercado permitem que a empresa tenha as seguintes 

condições de recursos financeiros: 

a) Seja auto-suficiente financeiramente permitindo-lhe desenvolver a sua actividade 

normal sem recurso a financiamento bancário (sem empréstimos bancários)  ; 

b)  Necessite de empréstimos pontuais para satisfazer necessidades momentâneas de 

tesouraria desenvolver a sua actividade normal (empréstimos pontuais de carácter 

não permanente) ; 

c) Tenha empréstimos de curto prazo para desenvolver a sua actividade normal 

(empréstimos de curto prazo / conta caucionada) ; 

d) Tenha empréstimos de médio e longo prazo para desenvolver a sua actividade 

normal (mediamente endividada) ; 

e) Tenha empréstimos de médio e longo prazo para desenvolver a sua actividade 

normal (bastante endividada) . 

14) – Quais os principais problemas com que a empresa se depara para exercer a sua 

actividade no mercado. Indique a importância que considera que tem cada um dos factores 

(1 – sem importância; 2 – com alguma importância; 3 – importante; 4 – bastante 

importante; 5 – extremamente importante); 

a) Elevada concorrência existente no sector ; 

b) Dificuldade no acesso ao mercado ; 

c) Elevada carga tributária incidente sobre o sector (produção) ; 

d) Elevada carga tributária incidente sobre as empresas  ; 

e) Falta de mão-de-obra qualificada disponível ; 

f) Falta de mão-de-obra disponível ; 

g) Deficiente qualificação da mão-de-obra existente ; 

h) Falta de motivação da mão-de-obra existente ; 

i) Dificuldades provocadas pelo atraso no pagamento dos clientes  ; 

j) Atrasos na entrega dos fornecedores ; 

 

15) – A empresa dentro do seu modo de actuar no mercado aproxima-se da seguinte 

postura (classifique de 1 a 5): 
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a) Actua no mercado através da selecção do tipo de trabalhos para os quais concorre 

com base na especialização ; 

b) Actua no mercado através da selecção do tipo de trabalhos e de clientes com base 

na especialização e num determinado segmento de clientes ; 

c) Actua no mercado procurando oportunidades de executar trabalhos que estejam ao 

seu alcance, mas dentro de um leque de trabalhos proximamente relacionados com 

uma determinada especialização ; 

d) Actua no mercado procurando oportunidades de executar trabalhos que estejam ao 

seu alcance . 

 

16) - A empresa dentro do seu modo de actuar no mercado aproxima-se da seguinte 

postura (classifique à mesma de 1 a 5): 

a) A empresa tem por objectivo manter pelo menos a sua quota de mercado através da 

competição com base no preço ; 

b) A empresa tem por objectivo manter pelo menos a sua quota de mercado através da 

competição com base no preço e no prazo de execução ; 

c) A empresa tem por objectivo manter pelo menos a sua quota de mercado através da 

competição com base no preço, no prazo e na qualidade ; 

d) A empresa tem por objectivo manter pelo menos a sua quota de mercado através da 

competição com base na qualidade de execução e no prazo de entrega ; 

e) A empresa tem por objectivo manter pelo menos a sua quota de mercado através da 

competição com base na qualidade de execução, no prazo de entrega e na 

diferenciação em relação à concorrência ; 

f) A empresa tem por objectivo manter pelo menos a sua quota de mercado através da 

competição com base na qualidade de execução, no prazo de entrega, na 

diferenciação em relação à concorrência e na inovação na forma de fazer 

negócio ; 

g) A empresa tem por objectivo manter pelo menos a sua quota de mercado através da 

competição com base na qualidade de execução, no prazo de entrega, na 

diferenciação em relação à concorrência, na inovação na forma de fazer negócio e 

de produzir . 
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17) – A empresa para competir no mercado procura melhorar a sua eficiência com base na 

(classifique de 1 a 5): 

a) Melhoria dos custos de produção ; 

b) Melhoria da qualidade ; 

c) Diminuição do tempo de execução ; 

d) Na inovação ; 

e) Na diferenciação em relação à concorrência ;  

f) Na selecção e formação dos seus empregados ; 

 

18) – Os trabalhadores da empresa são (% do total): 

a) Empregados afectos à gestão (não operários);   2% <  < 4%;      4% <  < 

8%;       8% <  < 16%;   16% <  < 32 %; 

b) Subcontratados; 0% <  < 4%; 4% <  < 8%;       8% <  < 16%;   16% < 

 < 32 %. 

 

19) – Na sua opinião quais são os factores que influenciam o desempenho da sua empresa e 

do sector em geral (continue a classificar de 1 a 5) ; 

a) Politicas governamentais de planeamento das infra-estruturas, construção e 

manutenção (incluindo habitação) a médio e longo prazo que permitem dar 

estabilidade ao sector ; 

b) Politicas governamentais de apoio às pequenas e médias empresas para promover a 

formação e qualificação do pessoal ; 

c) Politicas governamentais de apoio às pequenas e médias empresas para promover a 

inovação ; 

d) Politicas governamentais de apoio às pequenas e médias empresas para promover a 

normalização tecnológica e de procedimentos ; 

e) Politicas governamentais de apoio às pequenas e médias empresas para promover a 

formação e qualificação do pessoal ; 

f) Politicas governamentais de padronização de projectos e de componentes aplicáveis 

em obra. 
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20) – Antes do começo de uma obra a empresa efectua as seguintes etapas; 

a) Faz uma análise ao projecto procurando verificar se existem constrangimentos e 

tentando resolve-los antes de começar a obra  ; 

b) Na analise anterior recorre a pessoal próprio ,                  ou a uma empresa 

especializada . 
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QUESTIONÁRIO PORTUGAL 
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Questionário 
 

1) - Nome da 

empresa:_________________________________________________________ 

 

2) -Tipo de sociedade (forma 

societária):__________________________________________ 

 

3) – Data de fundação:_____/________/_____________________ 

 

4) - Mercado de actuação: até 100 km ;               até 250 km ;                              até 

400 km ;                                      mais de 400 km  

 

5) – Número de 

empregados:____________________________________________________ 

 

6) – Volume médio de 

negócios:_________________________________________________ 

 

7) – As actividades principais da empresa são as de: 

d) Obras públicas ; 

e) Obras particulares ; 

f) Outras, 

indicar:_________________________________________________________ 

 

8) – A empresa executa o seguinte tipo de obras: 

c) Todo o tipo de obra com preponderância da especialidade 

de:________________________________________________________________

__; 

d) Preferencialmente a especialidade 

de:______________________________________. 
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9) – Do volume de negócios da empresa a percentagem de subcontratação de serviços a 

outras empresas é de: 

h) Menor que 10% ; 

i) 10% <  < 20%; 

j) 20 % <  < 30 %; 

k) 30 % <  < 40 %; 

l) 40 % <  < 50 %; 

m) 50 % <  < 60 % 

n) Maior que 60 %. 

 

10 ) – Na elaboração dos concursos a empresa costuma elaborar propostas em conjunto 

com outras empresas de outras especialidades: 

d) Sim sendo a outra empresa um parceiro igual ; 

e) Sim sendo a outra empresa um parceiro que irá actuar como subcontratado ; 

f) Não . 

 

11) – A empresa costuma efectuar parcerias com outras empresas: 

e) Como parceiros de longa data ; 

f) Como subcontratados de longa data ;  

g) Como fornecedores de longa data ; 

h) Não costuma efectuar parcerias . 

 

12) – Produtividade média (VAB por trabalhador34) situa-se entre: 

9.000€ <  < 13.000€;            13.000€ <  < 17.000€;           17.000€ <  < 

22.000€;           

22.000€ <  < 27.000€;            27.000€ <  < 32.000€;           32.000€ <  

 

                                                 
34 Produtividade média por trabalhador (valeur ajoutée). Relação dada pela diferença entre o volume de 
negócios menos as compras de mercadorias, matérias-primas e fornecimentos de terceiros a dividir pelo 
número de empregados. 
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13) – As condições existentes no mercado permitem que a empresa tenha as seguintes 

condições de recursos financeiros: 

f) Seja auto-suficiente financeiramente permitindo-lhe desenvolver a sua actividade 

normal sem recurso a financiamento bancário (sem empréstimos bancários)  ; 

g)  Necessite de empréstimos pontuais para satisfazer necessidades momentâneas de 

tesouraria desenvolver a sua actividade normal (empréstimos pontuais de carácter 

não permanente) ; 

h) Tenha empréstimos de curto prazo para desenvolver a sua actividade normal 

(empréstimos de curto prazo / conta caucionada) ; 

i) Tenha empréstimos de médio e longo prazo para desenvolver a sua actividade 

normal (mediamente endividada) ; 

j) Tenha empréstimos de médio e longo prazo para desenvolver a sua actividade 

normal (bastante endividada) . 

14) – Quais os principais problemas com que a empresa se depara para exercer a sua 

actividade no mercado. Indique a importância que considera que tem cada um dos factores 

(1 – sem importância; 2 – com alguma importância; 3 – importante; 4 – bastante 

importante; 5 – extremamente importante); 

k) Elevada concorrência existente no sector ; 

l) Dificuldade no acesso ao mercado ; 

m) Elevada carga tributária incidente sobre o sector (produção) ; 

n) Elevada carga tributária incidente sobre as empresas  ; 

o) Falta de mão-de-obra qualificada disponível ; 

p) Falta de mão-de-obra disponível ; 

q) Deficiente qualificação da mão-de-obra existente ; 

r) Falta de motivação da mão-de-obra existente ; 

s) Dificuldades provocadas pelo atraso no pagamento dos clientes  ; 

t) Atrasos na entrega dos fornecedores ; 

 

15) – A empresa dentro do seu modo de actuar no mercado aproxima-se da seguinte 

postura (classifique de 1 a 5): 
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e) Actua no mercado através da selecção do tipo de trabalhos para os quais concorre 

com base na especialização ; 

f) Actua no mercado através da selecção do tipo de trabalhos e de clientes com base 

na especialização e num determinado segmento de clientes ; 

g) Actua no mercado procurando oportunidades de executar trabalhos que estejam ao 

seu alcance, mas dentro de um leque de trabalhos proximamente relacionados com 

uma determinada especialização ; 

h) Actua no mercado procurando oportunidades de executar trabalhos que estejam ao 

seu alcance . 

 

16) - A empresa dentro do seu modo de actuar no mercado aproxima-se da seguinte 

postura (classifique à mesma de 1 a 5): 

h) A empresa tem por objectivo manter pelo menos a sua quota de mercado através da 

competição com base no preço ; 

i) A empresa tem por objectivo manter pelo menos a sua quota de mercado através da 

competição com base no preço e no prazo de execução ; 

j) A empresa tem por objectivo manter pelo menos a sua quota de mercado através da 

competição com base no preço, no prazo e na qualidade ; 

k) A empresa tem por objectivo manter pelo menos a sua quota de mercado através da 

competição com base na qualidade de execução e no prazo de entrega ; 

l) A empresa tem por objectivo manter pelo menos a sua quota de mercado através da 

competição com base na qualidade de execução, no prazo de entrega e na 

diferenciação em relação à concorrência ; 

m) A empresa tem por objectivo manter pelo menos a sua quota de mercado através da 

competição com base na qualidade de execução, no prazo de entrega, na 

diferenciação em relação à concorrência e na inovação na forma de fazer 

negócio ; 

n) A empresa tem por objectivo manter pelo menos a sua quota de mercado através da 

competição com base na qualidade de execução, no prazo de entrega, na 

diferenciação em relação à concorrência, na inovação na forma de fazer negócio e 

de produzir . 
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17) – A empresa para competir no mercado procura melhorar a sua eficiência com base na 

(classifique de 1 a 5): 

g) Melhoria dos custos de produção ; 

h) Melhoria da qualidade ; 

i) Diminuição do tempo de execução ; 

j) Na inovação ; 

k) Na diferenciação em relação à concorrência ;  

l) Na selecção e formação dos seus empregados ; 

 

18) – Os trabalhadores da empresa são (% do total): 

c) Empregados afectos à gestão (não operários);   2% <  < 4%;      4% <  < 

8%;       8% <  < 16%;   16% <  < 32 %; 

d) Subcontratados; 0% <  < 4%; 4% <  < 8%;       8% <  < 16%;   16% < 

 < 32 %. 

 

19) – Na sua opinião quais são os factores que influenciam o desempenho da sua empresa e 

do sector em geral (continue a classificar de 1 a 5) ; 

g) Politicas governamentais de planeamento das infra-estruturas, construção e 

manutenção (incluindo habitação) a médio e longo prazo que permitem dar 

estabilidade ao sector ; 

h) Politicas governamentais de apoio às pequenas e médias empresas para promover a 

formação e qualificação do pessoal ; 

i) Politicas governamentais de apoio às pequenas e médias empresas para promover a 

inovação ; 

j) Politicas governamentais de apoio às pequenas e médias empresas para promover a 

normalização tecnológica e de procedimentos ; 

k) Politicas governamentais de apoio às pequenas e médias empresas para promover a 

formação e qualificação do pessoal ; 

l) Politicas governamentais de padronização de projectos e de componentes aplicáveis 

em obra. 
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20) – Antes do começo de uma obra a empresa efectua as seguintes etapas; 

c) Faz uma análise ao projecto procurando verificar se existem constrangimentos e 

tentando resolve-los antes de começar a obra  ; 

d) Na analise anterior recorre a pessoal próprio ,                  ou a uma empresa 

especializada . 
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