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A cultura científica tornou-se uma importante dimensão
constitutiva das sociedades contemporâneas; considera-se, actu-
almente, vector decisivo de modernização e de desenvolvimento.
Acresce que a Era da Informação exige um repensar constante do
modus vivendi mundial.

O desenvolvimento económico, a competitividade interna-
cional, a educação e a formação, as qualificações e a
empregabilidade, o ambiente e a qualidade de vida, as dinâmicas
culturais e os movimentos sociais, a participação democrática e o
exercício da cidadania, a mediatização da sociedade e a
reconfiguração dos estilos de vida são temas relevantes num tem-
po de permanentes mudanças.

Na Sociedade em Rede nem todas as pessoas, nem todas as
actividades, nem todos os territórios estão organizados segundo a
sua estrutura e lógica; em cada país consoante a cultura, a história,
a identidade e o modo de vida o desenvolvimento, não linear divide
genericamente gerações, instituições, empresas...

Vários investigadores afirmam que Portugal atravessa uma
fase de transição, associando traços e dinâmicas de modernidade,
comuns a muitas nações europeias, a formas e vivências da socie-
dade industrial que tendem a obstruir algumas transformações em
curso. Enfrenta, por isso, problemas que decorrem do não investi-
mento em sectores de alta intensidade tecnológica, da manutenção
de deficientes níveis de qualificação da população, da insuficiência
dos apoios sociais, em nome do processo de convergência da UE.
Suporta, ainda, novos desafios e paradoxos da actualidade: o enve-
lhecimento da população, a emergência de novas formas de pobre-
za, a crise das estruturas democráticas.

A GESTIN pretende, assim, estimular a investigação, cruzar
ângulos de análise e perspectivas disciplinares, contribuindo para
a reflexão das práticas em curso numa sociedade atravessada por
processos complexos de mudança; deseja promover sinergias que
consolidem a Sociedade do Conhecimento, desenvolver esforços
convergentes no Ensino Superior e Investigação no sentido de
inovar, desenvolver, aproximar, preservando a diversidade.

Este número conta com a participação de especialistas, em
várias áreas do saber, ligados a instituições do ensino superior
portuguesas e espanholas. Do diálogo entre as várias escolas pre-
tendemos que se teçam entendimentos, se questionem realidades
que favoreçam a aprendizagem com o conhecimento do Outro.

Prof. António Mendes Pinto
(Director da Revista)

EDITORIAL
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OS DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

Ana Ferreira Ramos*

RESUMO

O reconhecimento de factores de desenvolvimento local consiste num objectivo a
alcançar de forma a definir as estratégias de desenvolvimento numa via sustentável.
Este trabalho analisa a realidade da situação portuguesa em face desta problemática, o
estádio de desenvolvimento no âmbito da construção sustentável e as características
construtivas locais no contexto da implementação de estratégias sustentáveis. O artigo
começa por estudar as características construtivas locais no sentido de identificar as
suas fontes de ineficiência e os grandes impactos negativos desta indústria. Posterior-
mente, foram analisadas as políticas governamentais, assim como o quadro de evolução
tecnológica do sector da construção. O artigo permitiu a definição dos principais
aspectos a ter em consideração quando da confrontação/comparação com a construção
sustentável e a sua influência na construção tradicional, nomeadamente através de
processos de reengenharia.

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Engenharia Civil, Impacto
Ambiental, Tradições Construtivas, Construção Sustentável.

1. INTRODUÇÃO

A Agenda 21 (UN, 1992), um documento das Nações Unidas conclusivo da sua
conferência em 1992, no Rio de Janeiro, consiste no primeiro passo rumo ao desenvolvimen-
to sustentável. Este documento apresenta os aspectos mais preocupantes do ambiente ao
longo dos últimos quarenta anos. Os diversos acidentes ambientais da década de 60 deram
origem a diversas manifestações contra os efeitos do progresso desmesurado e a uma
consciencialização sobre o impacto no mundo decorrente da actual ocupação da terra e uso
dos seus recursos.

O desenvolvimento sustentável foi definido no Brundtland Report (Brundtland, 1987)
como o desenvolvimento que supre as necessidades do presente, sem comprometer a capaci-
dade das futuras gerações em suprir as suas próprias necessidades. A construção concebida
em concordância com o contexto e enquadramento ambiental remonta aos primórdios da civi-
lização humana, encontrando-se diversos vestígios desta relação na arquitectura vernacular. A
preocupação com o ambiente e a sua manutenção, nomeadamente no que diz respeito à sua
preservação face aos progressos tecnológicos verificados, teve início nos anos 70.

* Professor-Adjunto e sub-directora da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Castelo
Branco.
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O impacto que o sector da construção civil exerce, tanto ao nível do ambiente como

da sociedade, torna-o fundamental para uma análise de desafios à sustentabilidade. Na
União Europeia, esta indústria contribui com 11% do PIB e com 26 milhões de empregos, além
de ser responsável por cerca de 40% do consumo energético total. A Agenda 21 on Sustainable
Construction (Rogers and Gumuchdjian, 2001) clarifica as directrizes para o sector da cons-
trução civil face aos grandes desafios que se impõem em todas as fases do processo de
construção, nomeadamente desde a actividade industrial de produção de material, ao uso e
manutenção de edifícios, até, finalmente, à sua demolição e destino dos resíduos.

2. CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

O impacto da construção sustentável tem sido alvo de intervenções a diversos ní-
veis: global, regional, local, do espaço urbano até ao edifício em si. Cada intervenção deve
ser cuidadosamente planeada, não só em termos de novos edifícios e espaços urbanos mas,
principalmente, ao nível do ambiente construído que necessita de intervenções urgentes no
sentido de possibilitar a sua renovação e revitalização de forma a promover a redução do
consumo de recursos e da produção de resíduos.

O conceito de construção sustentável pode ser definido, segundo Kilbert (CIB, 1999)
como a criação e administração responsável de meio de construção saudável, baseado em
princípios ecológicos e recursos eficazes. Os parâmetros da construção sustentável condu-
zem e convergem para a minimização do consumo de recursos naturais e produção de lixo, e
para a maximização dos processos de reciclagem. Esta questão é ainda estendida à análise do
ciclo de vida dos edifícios e que inclui aspectos relacionados com a utilização do edifício, sua
manutenção e capacidade de readaptação a novos usos, em função das necessidades locais
(CIB, 1999; Ramos & Silva, 2004).

3. A CONSTRUÇÃO EM PORTUGAL

3.1. CONTEXTO

A identificação das necessidades, potencialidades e deficiências locais consiste num pri-
meiro passo no sentido de definir estratégias sustentáveis. Neste sentido, torna-se importante uma
reflexão sobre o quadro da construção em Portugal assim como das características desse mercado.

Actualmente, Portugal possui uma situação única em relação a diversos países de-
senvolvidos devido aos elevados níveis de construção, embora com uma tendência decres-
cente em linha com a tendência global.

A diferença entre o impacto sobre o ambiente registado em países desenvolvidos e
em desenvolvimento é fundamental para compreender quais as áreas de intervenção que
devem ser focadas. Embora Portugal possua um índice de construção elevado, é largamente
inferior a países como o Brasil, com um crescimento de cerca de 30% ao ano registado em
cidades como São Paulo (cerca de 14 milhões de habitantes). Deve-se ainda ter em atenção
que estes números referem-se a edifícios registados oficialmente, ou seja, estes dados não se
referem ao volume de construções clandestinas nas periferias urbanas.

3.2. EVOLUÇÃO DO PARQUE CONSTRUÍDO

A Figura 1 apresenta a taxa de crescimento de novas habitações em três décadas
diferentes. Nesta figura é possível estabelecer uma comparação entre o nível de novas
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construções verificados em Portugal, outros países da Europa e Estados Unidos. Todos
estes países apresentam uma redução do número de construções novas para 77% do verifi-
cado na década de 60; países como a Itália apresentam 23% das novas construções, Estados
Unidos com 46% e Finlândia com 52%. Estes números relevam decréscimos superiores a
50%, excepto no caso de Portugal em que, nos últimos 30 anos, a redução foi de 23% (INE,
2001; Rodrigues, 2003).

Figura 1: Taxas de crescimento dos alojamentos (Adaptado de INE, 2001)

Portugal possui ainda o maior número de alojamentos por família, como demonstra a
Figura 2. Em comparação com outros países mantém um dos índices mais elevados, apenas
abaixo do índice de Espanha. Esta realidade torna-se de difícil compreensão ao ser confron-
tada com a realidade económica do país, actualmente caracterizada por uma profunda crise.

Figura 2: Número de alojamentos por família (Adaptado de INE, 2001)

3.3. ANÁLISE DESTE QUADRO

Para simplificar o entendimento da questão apresentada no ponto anterior, torna-se
necessário analisar o quadro da construção dentro do território português. A figura seguinte
apresenta as habitações sazonais distribuídas pelo país.
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De acordo com a figura as habitações de uso sazo-

nal localizam-se na região Norte, Nordeste e Leste. Estas
regiões, localizadas no interior do país, apresentam gran-
des dificuldades de crescimento económico com poucas
oportunidades de mercado para garantir o sustento de
famílias. Actualmente são áreas rurais, com agricultura de
subsistência e com uma população extremamente
envelhecida. Os habitantes mais novos migram a procura
de novas oportunidades, nomeadamente em direcção aos
grandes pólos localizados na zona centro e litoral do país.
Desta forma ficam para trás construções antigas e que
normalmente fazem parte do património familiar, sem gran-
de valor imobiliário devido à baixa procura por estas áreas.

Estes factos podem contribuir para o entendimen-
to desta realidade, a necessidade de novas construções
devido à migração, que possibilita o esforço da aquisi-
ção da nova moradia na zona litoral, mantendo-se uma
segunda na área interior.

Figura 3: Habitações de uso sazonal (INE, 2001)

4. IMPACTO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

4.1. O CASO PORTUGUÊS

Portugal tem reduzido o número de novas construções ao longo das três últimas
décadas, mesmo assim continua a ser um dos países com mais elevadas percentagens de
construção de novas habitações.

Neste caso específico, o número de novos edifícios de habitação duplicou em relação
ao número de edifícios existentes na década de 80; os grandes níveis de construção registados
entre 1981 e 1995 conduziram à existência de uma grande número de edifícios de habitação
com baixos níveis de qualidade e que representam uma grande carga para o meio ambiente.

Actualmente Portugal regista um aumento do consumo de energia de, aproximada-
mente, 7% ao ano (INE, 2001).

A Figura 4 demonstra que Portugal é, actualmente, um país com um grande nível de
novos edifícios de habitação e onde o sector da construção é um dos mais importantes e
dinâmicos no quadro das actividades económicas de maior relevância (em 2003, o sector da
construção contribuía com 7,5% do Produto Interno Bruto e 9,2% do total de empregados).

4.2. QUADRO REGULAMENTAR

É importante referir que a maior parte da regulamentação do sector da construção, na
área do conforto no interior do edifício, surgiu após a década de 90. Como nesta análise se dá
uma grande relevância à questão do consumo energético, é importante referir que a regula-
mentação neste sector surgiu em 1990 com todas as dificuldades de implementação de um
sector sem qualquer tradição. Esta iniciativa tem alguns objectivos como a redução do
consumo energético, o incentivo à implementação de sistemas solares passivos e a redução
das patologias nos edifícios, nomeadamente em relação às humidades (Ramos, Silva &
Abrantes, 2003).
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Figura 4: Alojamentos (em 2001) por regime de ocupação, segundo a época de construção [adaptado
de Ramos & Silva (2004) e de INE (2001)]

Estes objectivos não foram alcançados, embora a qualidade da construção e das
soluções construtivas tenham sofrido algumas melhorias. Actualmente, estuda-se uma revi-
são desta regulamentação no sentido de reduzir os índices e obrigar a implementação de
sistemas construtivos com um melhor desempenho.

4.3. O SECTOR DA HABITAÇÃO E A CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

Algumas iniciativas têm sido registadas neste sector, no sentido de procurar solu-
ções sustentáveis para novas construções. Estes esforços são pontuais e normalmente
utilizados como pontos fortes para a promoção imobiliária.

Um país que pretende crescer e preparar o seu parque habitacional para uma realidade
ligada a menores consumos energéticos e para a optimização do uso de energias alternativas
com soluções construtivas melhoradas, tem de reflectir o sector como um todo, propondo
soluções globais incentivadas pelo governo no sentido de viabilizar a sua implementação.

Esta viabilização passaria pela obrigatoriedade em utilizar energias renováveis, em
pensar no parque habitacional existente e em condicionar as novas construções ao uso de
tecnologias solares passivas como soluções obrigatórias.

5. A EVOLUÇÃO DO SECTOR

Com base na análise efectuada ao sector da construção em Portugal, é possível
afirmar que o parque habitacional existente constitui uma grande preocupação e um desafio
ao desenvolvimento sustentável. A implementação de sistemas solares passivos a edifícios
novos é relativamente fácil e passa pela formação e iniciativa. O trabalho que está a ser
desenvolvido1, do qual este artigo é parte integrante, demonstra a necessidade de se enten-
der a reabilitação do parque construído como uma necessidade urgente [Silva & Ramos
(2004); Silva & Ramos (2005)].

Enquanto as construções de hoje surgem enquadradas numa nova realidade, com
um quadro regulamentar implementado, a duplicação do parque construído na década de
1
 Reabilitação Urbana da Baixa de Coimbra.
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80 é fruto da necessidade de atender de forma rápida à carência habitacional num contex-
to de baixa qualidade técnica e construtiva. Estas habitações constituem um stock de
edifícios com características construtivas que não permitem atingir níveis aceitáveis de
conforto interior sem o consumo agravado de energia.

A sustentabilidade no mercado da construção passa pela reabilitação do par-
que como umas das principais estratégias para redução do consumo. Embora o estudo
referido anteriormente incida sobre a questão física da reabilitação - a intervenção ao
nível do edifício -, deve-se compreender que a alteração de zonas urbanas consolida-
das tem que respeitar todas as questões sociais e culturais existentes. A reabilitação
de áreas estruturadas constitui uma questão muito delicada porque lida com zonas que
possuem a sua própria história, normalmente com uma carga cultural e arquitectónica
muito vincada.

Estas intervenções devem, além da melhoria do espaço como factor físico, produzir a
reinserção da área na estrutura urbana a que pertence, produzindo a sua integração a diver-
sos níveis: social, cultural, económico e físico (este último como alvo do trabalho).

6. OBSTÁCULOS À CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

As profundas alterações num mercado consolidado são extremamente difíceis e só
poderão ser conseguidas pelo incentivo/imposição governamental. Iniciativas isoladas e
exploradas como factor de manobra imobiliária não são solução para a obtenção de um
aumento da qualidade, que será traduzido por benefícios na redução do consumo dos recur-
sos [Rogers & Gumuchdjian (2001);  Silva & Ramos (2005)].

Para a implementação destas questões existem problemas comuns caracterizados
pela tradição construtiva, o que constitui um obstáculo. Entre as questões mais relevantes
encontram-se:

Defesa do status quo;

Compreensão deficiente dos problemas;

Meios de participação insuficientes;

Atraso do mercado;

Dados insuficientes;

Falta de comunicação, falta de clientes;

Instabilidade política;

De uma forma geral, coexistem uma série de factores que contribuem para a
dificuldade de mentalização para uma nova realidade. Neste contexto, salienta-se o
atraso do mercado e a dificuldade em se aceitar novas formas de construir, o desafio de
aprender novas técnicas, experimentar novos materiais e reaprender conceitos, produ-
zindo uma nova construção. O utilizador assume um papel preponderante como um
factor de mudança e um regulador do mercado na procura pela melhor qualidade da
construção e melhor desempenho final.

A questão política constitui um factor fundamental para a alteração do mercado como
um elemento motivador e regulador desta mudança. Este factor é um dos pilares do desen-
volvimento sustentável, juntamente com as questões sociais, económicas e ambientais. O
facto de assumir a política como um pilar está directamente relacionado com o processo de
decisão e com o reconhecimento do poder político nesse processo.
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7. CONFRONTO ENTRE A CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL E OS PROCES-
SOS TRADICIONAIS

7.1. PRINCIPAIS DESAFIOS

Entre os principais desafios que se impõem ao mercado da construção, referem-se a
seguir seis aspectos de extrema importância como: a educação, a reciclagem, o ciclo de vida,
os regulamentos, os recursos e os processos de decisão.

A implementação da sustentabilidade passa por compreender o edifício como um ele-
mento capaz de assumir novos fins, que registe baixos consumos de recursos e que contribua
para a reciclagem, este último um elo fundamental no conceito de sustentabilidade (Figura 5).

Figura 5: Metabolismo da cidade e do edifício (baseado em Rogers & Gumuchdjian, 2001)

A sustentabilidade deve ainda ser parte integrante do processo de tomada de deci-
são, como uma condicionante das opções de projecto e aprovação. Numa área com tantos
agentes e intervenientes como a construção civil é importante que este factor esteja implícito
em todas as fases do processo – das opções de projecto, organização, controlo e gestão à
construção, manutenção e reabilitação.

É fundamental o incentivo à investigação nesta área, assim como a sua integração
nos currículos para definir conceitos globais que passem a integrar o vocabulário dos técni-
cos que intervém nas diversas fases do processo de construção e utilização.

O utilizador assume ainda um factor preponderante como motivador das mudanças
de mercado. A exigência por um elevado nível de qualidade e a consciência do impacto que
a má construção produz no ambiente são factores chaves para exigir o melhor desempenho
da construção, um ciclo de vida maior, a durabilidade e adaptabilidade do edifício às suas
necessidades. Estas exigências poderão constituir factores essenciais e reguladores do
mercado imobiliário. A consciência de que temos direito a mais e melhor e de que a consciên-
cia ambiental passou a ser um factor de qualidade de vida e garantia da mesma aos nossos
filhos constitui, sem qualquer dúvida, um incentivo às novas exigências no mercado.

Ao governo, enquanto poder político interveniente neste processo, cabe a responsa-
bilidade de legislar melhores e mais exigentes normas, forçando, na prática, as mudanças da
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construção. O poder político possui ainda um papel fundamental na verificação do cumpri-
mento das normas impostas, obrigando a sua implementação a todos os níveis.

7.2. AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade deverá ser avaliada para que se perceba até que ponto os objec-
tivos foram atingidos; neste sentido, é necessário entender este processo e analisar as
decisões tomadas no sentido de manter um constante melhoramento, tentando fazer mais e
melhor. Entre estes factores de avaliação e tendo em conta o objecto do nosso estudo,
sugere-se a seguir (Tabela I) uma série de parâmetros, actualmente, em desenvolvimento
para definir as estratégias sustentáveis a adoptar (DGA, 2000;  DGDR, 1998; Menezes, 1994):

Tabela I: Avaliação da sustentabilidade – critérios (Silva & Ramos, 2005)

Domínio Abordagem Edifício Cidade

Energia Produção ¨ ¨
Consumo ¨ ¨
Uso de recursos locais ¨ ¨

Água Consumo ¨ ¨
Colecta ¨ ¨
Re-utilização ¨ ¨

Resíduos Tratamento e destino final ¨ ¨
Produção de resíduos ¨ ¨
Produção de energia a partir de resíduos ¨ ¨
Investimento e gestão do sistema ¨ ¨

Conforto Radiação incidente ¨ ¨
Iluminação natural ¨ ¨
Qualidade do ar ¨ ¨
Ventilação ¨ ¨
Conforto Térmico ¨ ¨
Afastamentos ¨ ¨
Ruído ¨ ¨

Recursos Locais Mão-de-obra ¨ ¨
Materiais ¨ ¨
Processos construtivos ¨ ¨

Uso Funcionalidade e serviços ¨
Flexibilidade, adaptabilidade e durabilidade ¨
Manutenção e desempenho ¨
Satisfação - exigências funcionais ¨
Satisfação do utilizador ¨ ¨

Transportes Circulação de veículos ¨
Rede de Transportes públicos ¨
Intensidade do tráfego ¨
Estrutura viária ¨

Solo Densidade ¨
Área construída ¨ ¨
Estacionamento ¨
Espaços verdes ¨

Equipamento Social ¨
Saúde ¨
Apoio ¨
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8. CONCLUSÕES

A análise do sector da construção e a sua compreensão constitui um factor funda-
mental para perceber a influência do poder político e do utilizador. Estes dois intervenientes
do processo são elementos fundamentais para incentivar e impor as alterações do mercado.
Estas mudanças devem ocorrer de uma forma global e em larga escala para que produzam
algum impacto na melhoria da qualidade do espaço exterior e interior.

O esforço que se exige dos técnicos, profissionais da construção civil, indústria e
produto são essenciais para produzir profundas transformações num mercado tradicional e
de grande impacto social e económico em toda a União Europeia, responsável por cerca de:

3 milhões de empregos;

11% do PIB;

30% de emissões de CO2;

40% do consumo de energia;

40% da produção de lixo.

A educação e consciência pública devem ser alvo de um esforço intensivo para que
a população em geral compreenda a real dimensão do desafio que se impõem com o desen-
volvimento sustentável.

Este trabalho terá continuidade no sentido de estabelecer parâmetros para avaliar os
critérios apresentados, sempre num contexto de reabilitação urbana, assumindo-se desta
forma a imensa importância do parque construído existente (stock).
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ESTUDIO EMPÍRICO SOBRE LOS TIPOS DE CULTURA
Y EL COMPORTAMIENTO INNOVADOR

DE LA EMPRESA

Antonia de la Calle Vaquero*

RESUMO

El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre tipos de cultura y
comportamiento innovador de la empresa. Con esta finalidad se plantea un modelo que
se ha sometido a contrastación empírica en empresas que pertenecen al sector de las
Rocas Ornamentales o Piedra Natural en la región de Extremadura. A la vista de los
resultados obtenidos, y teniendo en cuenta la clasificación de cultura seguida en este
trabajo, podemos decir que son la cultura emprendedora y la cultura burocrática las que
se muestran como variables predictoras del constructo comportamiento innovador de
la empresa.

Palavras-chave: comportamiento innovador, tipos de cultura, modelo.

1.- INTRODUCCIÓN

La resistencia al cambio es algo natural en las organizaciones convirtiéndose en una
importante barrera para la innovación (Kast y Rosenweig, 1988). Así, si se quiere receptividad
interna al cambio hay que evitar esta barrera, contando con un contexto propicio a la innovación
donde se valoren las nuevas ideas, y se apoye el riesgo que pueda suponer ponerlas en
práctica, ya que la innovación debe estar sustentada y apoyada por un armazón interno
formal que permita, entre otras cosas, la interacción social, la autoridad para decidir, el acceso
a los recursos y el intercambio de información tanto entre la organización y su entorno como
entre sus propios miembros, de tal forma que el tiempo reforzará estos valores y los convertirá
en cultura organizativa.

Pero, hasta hace pocos años el concepto de cultura organizativa era mencionado sólo
por unos pocos científicos sociales, y sin embargo hoy es uno de los temas más actuales,
debido a que la cultura organizativa caracteriza el conjunto de maneras tradicionales y
habituales de pensar, sentir, decidir y reaccionar ante amenazas, oportunidades y problemas
a los que se enfrenta una organización. También podemos decir que la cultura organizativa es
un vínculo emocional que une a la organización, que la cohesiona, está enraizada en los
cimientos forjados por los fundadores de la organización, y forma una memoria colectiva que
se autoalimenta con los éxitos y fracasos de la organización en el pasado y el presente de su
estrategia (Leal, 1991).

* Docente do Centro Universitario de Plasencia (Universidade da Extremadura).
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2. OBJETIVO Y MODELO PROPUESTO

Si partimos de la idea de que la innovación es uno de los elementos que permiten la
sostenibilidad de la empresa y uno de los pilares sobre el que descansa el mantenimiento de
la ventaja competitiva, es evidente que las empresas que triunfan son aquéllas en las que su
cultura empresarial no solo acepta sino que fomenta y premia la innovación. Sobre esta base,
Russell y Russell (1992), señalan que en entornos inciertos como los que caracterizan a la
innovación, las normas y creencias compartidas llegan a ser la fuente de orientación princi-
pal porque los procedimientos formales llegan a ser ineficaces. De esta manera la mayoría de
los estudios confirman una relación positiva entre la presencia en la organización de elemen-
tos culturales y la innovación (Ekvall, 1991; Russell y Russell, 1992). Sin embargo, Saleh y
Wang (1993) no encontraron diferencias significativas en cuanto al clima de organizaciones
innovadoras y no innovadoras. Mientras que, por ejemplo, en los trabajos de Russell y
Russell (1992), la cultura organizacional resultó ser un factor necesario y suficiente para la
innovación. Deshpandé et al. (1993), basándose en Cameron y Freeman (1991), hacen una
clasificación de la cultura empresarial en 4 tipos: clan, adhocracia, mercado y jerárquica; que
se corresponden con los tipos de cultura propuestos por Quinn y Rohrbaugh (1983) y Quinn
(1988): consenso, emprendedora, competitiva y burocrática, respectivamente.

- La cultura de clan (consenso) prima la cohesión, la participación y el trabajo en
equipo, y consigue el compromiso de los empleados a través de la participación y
la coherencia organizacional, valorando más la satisfacción individual que los
objetivos financieros y de mercado. A través de procesos de comunicación
participativos y flexibles favorece el entendimiento, la comprensión y el
compromiso organizacional, lo que da como resultado que en las empresas en las
que predomine exista un alto nivel de confianza mutua, baja conflictividad y poca
resistencia al cambio. Además, el hecho de que también consiga buenos niveles
de confianza con proveedores y consumidores potencia los procesos de
generación de información, así como su diseminación entre los miembros de la
organización (Quinn y Rohrbaugh, 1983; Deshpandé et al., 1993; Moorman, 1995).

- La cultura adhocrática (emprendedora) se caracteriza por valores como la innovación,
la creatividad y la adaptabilidad, y por creencias como la flexibilidad y la tolerancia.
Entiende la eficacia en términos de conseguir llegar a nuevos mercados y plantear
nuevas estrategias de desarrollo de la empresa. En definitiva prima su posición
competitiva en el mercado, y producto de su enfoque externo y su flexibilidad son
efectivas en la adquisición de recursos como la información (Quinn y Rohrbaugh,
1983; Quinn, 1988; Deshpandé et al., 1993).

- La cultura de mercado (competitiva) prima el logro de objetivos, la productividad y
la eficiencia en el contexto de un enfoque hacia el exterior, que asigna una mayor
importancia a los sistemas formales con la utilización de procesos instrumentales
sin necesidad de recurrir a otros procesos de información, lo que es coherente
con valores como la competitividad o el cumplimiento de objetivos, ya que implica
la utilización de la información para influir en la eficacia de la organización en su
entorno, y con procesos basados en normas que recompensan acciones como la
planificación o el cumplimiento de los objetivos de ventas. En esta cultura son los
mecanismos de mercado los que rigen la actividad, y la eficacia se mide a través de
la productividad que se logra con éstos (Moorman, 1995; Cameron y Freeman,
1991; Deshpandé et al., 1993).

- La cultura jerárquica (burocrática) da una mayor importancia al orden, las normas y
las regulaciones, de tal forma que toda la actividad de la empresa permanezca bajo
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un control y evaluación permanente. La eficacia de estas organizaciones viene
definida por tanto por la consistencia y logro de los objetivos que claramente se
han establecido. Para algunos autores este enfoque interno y mecanicista susten-
tado en valores tan rígidos como la uniformidad, el control, la estabilidad o la
seguridad frena la transmisión de información interna, aunque también para otros
investigadores este tipo de organizaciones suelen ser más efectivas en sus
respuestas a esa información (Deshpandé et al., 1993; Jaworski y Kholi, 1993). Es
importante resaltar que para Deshpandé et al. (1993), estos tipos de cultura dominan
unos sobre otros, y no son excluyentes, por lo que muchas empresas pueden
presentar elementos de diversas culturas, pero con el tiempo una de ellas se
presentará como la dominante.

Quinn y Rohrbaugh (1983) y Quinn (1988) señalan, que un aprovechamiento de la
capacidad de innovación de la empresa, va a exigir la existencia de una cultura que considere
el cambio como algo usual, que no ponga trabas a cualquier modificación de las normas
establecidas, y que no penalice los errores que se puedan cometer al experimentar nuevos
proyectos, es decir, proponen que el predominio de culturas emprendedoras y competitivas,
frente a culturas burocráticas y de consenso, favorecen el comportamiento innovador de la
empresa.

En este sentido nos ha parecido interesante plantearnos el siguiente objetivo: analizar
cuáles son los tipos de cultura que deben predominar en la empresa para favorecer su
comportamiento innovador (CI).

Con la variable comportamiento innovador tratamos de reflejar el esfuerzo innovador
o grado de iniciativa realizado por la empresa, en la que se incluyen todos los cambios que se
realizan en la empresa con el fin de aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno.

Diferenciando los cuatro tipos de cultura de la clasificación mencionada anteriormen-
te, las hipótesis planteadas en nuestro modelo de investigación son las siguientes:

H
1
 = La cultura emprendedora (CEMPR) influye positivamente en el comportamiento
innovador de la Empresa (CI).

H
2
 = La cultura competitiva (CCOMP) influye positivamente en el comportamiento
innovador de la Empresa (CI).

H
3
 = La cultura burocrática (CBUR) influye  positivamente en  el comportamiento
innovador de la Empresa (CI).

H
4
 = La cultura de consenso (CCONS) influye positivamente en el comportamiento
innovador de la Empresa (CI).

Figura 1: Modelo de investigacion propuesto. Fuente: elaboración propia

CEMPR

CCOMP

Cl

CBUR

CCONS

H
1

H
2

H
3

H
4



14
3. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo este análisis el modelo propuesto se ha sometido a contrastación
empírica en uno de los sectores clave de la economía extremeña: el sector de las Rocas
Ornamentales o Piedra Natural. La elección del sector ha definido la población objetivo de
nuestra investigación: empresas de producción y transformación del sector de las Rocas
Ornamentales. El ámbito geográfico que hemos tomado de referencia es la región extremeña,
y la razón principal por la que nos limitamos a esta zona geográfica, es intentar minimizar el
impacto de las variables no controlables en la investigación empírica. En este sentido y
según Amine y Cavusgil (1983), se recomienda escoger una muestra de empresas localizadas
en un espacio geográfico, cultural, legal y político relativamente homogéneo. Así pues, como
marco se ha considerado el total de empresas extremeñas que actúan en el sector elegido
para nuestra investigación, y para la elaboración de una base de datos actualizada se han
utilizado los siguientes directorios: la Base ARDÁN’01, Directorio 2002 de ROC MÁQUINA,
LITOS -Guía del Comprador- Buyers Guide 2002/2003 y la guía telefónica; así como,
información facilitada por diversos Organismos: INTROMAC (Instituto Tecnológico para
las Rocas Ornamentales y los Materiales de Construcción), Cámara de Comercio de Cáceres,
Cámara de Comercio de Badajoz y COEBA (Confederación de Organizaciones Empresariales
de la provincia de Badajoz); además, en algunos casos se ha llevado a cabo una verificación
telefónica de la información.

Del estudio minucioso de todas estas fuentes de información, la estimación de la
población a la que se ha llegado comprende sólo aquellas empresas que están perfectamente
localizadas, con lo que la población objetivo ha quedado compuesta por 195 empresas sobre
las que se procedió a realizar un proceso de selección, con objeto de excluir las que ya no
existen, y una vez realizado este proceso la estimación definitiva de la población ha quedado
compuesta por 182 empresas, por lo que se ha decidido actuar sobre toda la población, por
considerar que está formada por un número de empresas que es manejable y asequible.

El método que se ha considerado más conveniente para llevar a cabo esta investigación
es el estudio de campo, de este modo la información se obtiene de los entrevistados en su
entorno habitual y el interés se centra en sus experiencias actuales, Y, para recoger la
información, el instrumento utilizado ha sido un cuestionario autoaplicado, con preguntas
cerradas, y para la medición de las respuestas se han utilizado escalas métricas tipo Likert
con puntuación de 1 a 5.

Una vez cerrado el proceso de recepción de cuestionarios habíamos obtenido 110
cuestionarios cumplimentados (tabla 1), de los que aunque 5 estaban incompletos sólo
tuvimos que eliminar uno, porque en los otros 4 los datos que faltaban eran de clasificación
y no afectaban a las variables del modelo. Así, el número de cuestionarios válidos ha sido
109, siendo la tasa de respuesta válida del 59’9%.

     Tabla 1:  Muestra y recogida de la informacion

Población  objetivo 195
Empresas  excluidas 13
Cuestionarios enviados 182
Total cuestionarios recibidos                      % de respuesta  ……………  60’4% 110
Cuestionarios eliminados 1
Cuestionarios válidos para la investigación
                                                                       % de cuestionarios válidos…  59’9% 109

Fuente: elaboración propia
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Para la evaluación del poder predictivo que posee el modelo de investigación

propuesto hemos empleado un Modelo de Ecuaciones Estructurales (MEE); más concreta-
mente, hemos utilizado la técnica denominada Partial Least Squares (PLS). Hay que tener
en cuenta que un modelo PLS se analiza y se interpreta en dos etapas: la valoración de la
validez y fiabilidad del modelo de medida, y la valoración del modelo estructural:

Modelo de medida
- Fiabilidad individual del ítem
- Fiabilidad de los constructos
- Validez convergente del constructo
- Validez discriminante del modelo de medida
Modelo estructural

Esta secuencia asegura que tengamos medidas válidas y fiables antes de intentar extraer
conclusiones referentes a las relaciones existentes entre los constructos (Barclay et al., 1995).

4. ESCALAS UTILIZADAS

Para medir la variable comportamiento innovador hemos utilizado el instrumento de
medición diseñado por Camisón (1999).

Y, para medir la cultura empresarial la escala utilizada ha sido la propuesta por
Deshpandé et al. (1993) y Quinn (1988). Si nos fijamos en el apéndice vemos que la escala
original consta de cuatro ítems, cada uno de los cuales contiene cuatro descriptores de la
empresa, y la técnica de medición que se sugiere es la de suma constante (distribuir en cada
ítem 100 puntos entre cada uno de sus descriptores). Pero en nuestro caso, para facilitar la
respuesta a estas preguntas por parte del encuestado, hemos considerado conveniente
hacer una adaptación de dicha escala (tabla 2), de tal forma que la técnica de medición a
utilizar sea una escala basada en Likert de puntuación 1 a 5, siendo 1 = Totalmente en
desacuerdo y 5 = Totalmente de acuerdo.

Tabla  2: Escala de cultura empresarial

Clase de Organización
V

46
. Su empresa es algo muy personal. Se parece a una gran familia, en la que los
Individuos comparten gran parte de sí mismos.

V
50

. Su empresa es muy dinámica y emprendedora. Los individuos están dispuestos
a asumir riesgos.

V
54

. Su empresa está muy formalizada y estructurada. Los individuos se rigen a través
de procedimientos establecidos.

V
58

. Su empresa está muy orientada a la producción. La principal preocupación es
finalizar el trabajo. Los individuos no están implicados personalmente.

Liderazgo
V

47
. Por regla general en su empresa se considera la figura del director o gerente como
la de un mentor, un experto, una figura paterna.

V
51

. Por regla general en su empresa se considera la figura del director o gerente como
la de un emprendedor, un innovador, como alguien que asume riesgos.

V
55

. Por regla general en su empresa se considera la figura del director o gerente como
la de un coordinador, un organizador o un administrador.

V
59

. Por regla general en su empresa se considera la figura del director o gerente como
la de un productor, un técnico, como alguien preocupado fundamentalmente por
aspectos técnicos.
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Qué es lo que mantiene unida su empresa
V

48
. Lo que mantiene unido a los individuos de su empresa son la lealtad y la tradición.
El compromiso de los trabajadores con su empresa es elevado.

V
52

. Lo que mantiene unido a los individuos de su empresa es su compromiso con la
innovación y el desarrollo. Se pone mucho énfasis en ser los primeros.

V
56

. Lo que mantiene unido a los individuos de su empresa son las normas y las
políticas formales. Se considera muy importante el mantener una organización
que funcione de forma fluida.

V
60

. Lo que mantiene unido a los individuos de su empresa es el énfasis que se pone
en el cumplimiento de tareas y objetivos. Se comparte una orientación hacia la
producción.

Qué es lo más importante en su empresa
V

49
. Su empresa da una mayor importancia a los recursos humanos. En su empresa es
importante la cohesión y una moral alta.

V
53

. Su empresa da una mayor importancia al crecimiento y la adquisición de nuevos
recursos. Es importante estar preparados para afrontar nuevos cambios y desafíos.

V
57

. Su empresa da una mayor importancia a la permanencia y la estabilidad. Es impor-
tante la eficiencia y la fluidez en las operaciones diarias.

V
61

. Su empresa da una mayor importancia al éxito y la competitividad. Es importante
establecer objetivos mensurables.

5. MODELO DE MEDIDA

a. La fiabilidad individual del ítem es valorada examinando las cargas o correlaciones
simples (λ) de las medidas o indicadores con su respectivo constructo. Pero aunque el
criterio más aceptado es el propuesto por Carmines y Zeller (1979) quienes señalan un
nivel λ e” 0’707 para aceptar un indicador como integrante del constructo, sin embargo
Falk y Miller (1992) proponen un nivel λ e” 0’55. Por eso en nuestro caso, al tratarse de
una investigación con pocos antecedentes empíricos, y siguiendo a Barclay et al.
(1995) y a Chin (1998a) que opinan que la regla empírica de λ e” 0’707 no  debería ser tan
rígida en las etapas  iniciales  de  desarrollo  de escalas, hemos decidido aceptar un
nivel que no sea tan rígido como el planteado por Carmines y Zeller, pero que esté por
encima del propuesto por Falk y Miller, con lo que en principio hemos considerado
aceptables aquellos indicadores que posean un valor λ e” 0’6, siempre que el valor de
la fiabilidad compuesta y de la varianza extraída media (AVE) de los constructos cumplan
el valor aceptado en cada caso.
En la tabla 3 podemos observar que los indicadores V58 con λ = 0’4983; V47 con λ =
0’5657 y V57 con λ = 0’2281, no cumplen el criterio aceptado de λ e” 0’6, por ello
procedemos a su eliminación. Por otra parte, nos encontramos el caso de V55 con una
carga de 0’5943, pero dada su cercanía al nivel de referencia hemos decidido mantener
su permanencia. Una vez realizada la depuración de dichos ítems volvemos a ejecutar
el modelo PLS, obteniendo una nueva estructura factorial del modelo de medida (tabla
4) que cumple con el nivel de referencia que hemos propuesto.

b. La fiabilidad de los constructos se determina a partir de la medida de fiabilidad compuesta
(ρ

c
). Y para evaluar dicha fiabilidad seguimos las indicaciones de Nunnally (1978),

quien señala un nivel de 0’7 para una fiabilidad “modesta” en etapas tempranas de
investigación. Analizando los resultados que aparecen en la tabla 5 podemos afirmar
que todos los constructos son fiables, ya que la fiabilidad compuesta en ningún caso
baja de de 0’79.
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Tabla 3: Carga factorial de los ítems

Constructo/ítem Factor de carga (λ)

CULTURA EMPRENDEDORA (CEMPR)
V50 0’7078
V51 0’7990
V52 0’8487
V53 0’7888

CULTURA COMPETITIVA (CCOMP)
V58 0’4983
V59 0’8269
V60 0’7117
V61 0’7748

CULTURA DE CONSENSO (CCONS)
V46 0’8676
V47 0’5657
V48 0’8535
V49 0’9241

CULTURA BUROCRÁTICA (CBUR)
V54 0’7817
V55 0’5943
V56 0’8584
V57 0’2281

Fuente: Extracción de datos del programa PLS-Graph

Tabla 4: Carga de ítems definitiva

Constructo/ítem Factor de carga (λ)

CULTURA EMPRENDEDORA (CEMPR)
V50 0’7078
V51 0’7992
V52 0’8484
V53 0’7890

CULTURA COMPETITIVA (CCOMP)
V59 0’8148
V60 0’7483
V61 0’8069

CULTURA DE CONSENSO (CCONS)
V46 0’8612
V48 0’8561
V49 0’9363

CULTURA BUROCRÁTICA (CBUR)
V54 0’7799
V55 0’6276
V56 0’8452

Fuente: Extracción de datos del programa PLS-Graph

c. Para valorar la validez convergente del constructo utilizamos la varianza extraída me-
dia (AVE) obtenida por cada uno de ellos, y siguiendo el criterio de Fornell y Larcker
(1981) el AVE ha de ser superior  a 0’5, demostrándose así que más del 50% de la
varianza del constructo es debida a sus indicadores. En la tabla 5 comprobamos que
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todos los valores del AVE están por encima de dicho valor, por lo que queda así
aprobada la validez convergente de todos los constructos de este modelo.

Tabla 5: Fiabilidad y validez convergente de los constructos

Constructo Fiabilidad compuesta AVE
del constructo (ρρρρρc

)

COMPORTAMIENTO INNOVADOR (CI) 0’972 0’572
CULTURA EMPRENDEDORA (CEMPR) 0’867 0’621
CULTURA COMPETITIVA (CCOMP) 0’833 0’625
CULTURA DE CONSENSO (CCONS) 0’916 0’784
CULTURA BUROCRÁTICA (CBUR) 0’798 0’572

Fuente: Extracción de datos del programa PLS-Graph

d. Para demostrar la validez discriminante del modelo de medida, nos fijamos en la varianza
compartida entre un constructo con relación a otro constructo, y para llevar a cabo
este análisis elaboramos una tabla en la que presentamos una serie de elementos en la
diagonal que se corresponden con la raíz cuadrada del AVE de un constructo (casillas
sombreadas), y el resto de las cifras representan las correlaciones entre los constructos.
La validez discriminante se alcanza cuando la raíz cuadrada de su AVE es mayor que las
correlaciones que presentan dichos constructos. Los datos reflejados en la tabla 6
muestran que la raíz cuadrada del AVE (casilla sombreada) es mayor que las correlaciones
entre constructos (valores de las casillas que están por debajo y a la izquierda de la
sombreada), por lo que queda aprobada también la validez discriminante del modelo de
medida.

Tabla 6: Validez discriminante

CI CEMPR CCOMP CCONS CBUR

CI 0’756
CEMPR 0’460 0’788
CCOMP 0’376 0’586 0’790
CCONS 0’103 0’505 0’340 0’885
CBUR 0’448 0’482 0’629 0’332 0’756

Fuente: Extracción de datos del programa PLS-Graph

El modelo planteado ha superado los tests de fiabilidad del ítem, fiabilidad del
constructo, validez convergente y validez discriminante, y por tanto podemos sostener la
solidez y confianza que demuestra este modelo de medida propuesto.

6. MODELO ESTRUCTURAL

Una vez demostrada la fiabilidad y la validez del modelo de medida pasamos a valorar
si el modelo estructural apoya el modelo de investigación propuesto.
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- Para calcular la significación de los coeficientes de regresión empleamos una

distribución t de Student de dos colas y 499 grados de libertad (N-1), y a partir de
los posibles valores de t, obtuvimos la significación de los caminos estructurales
y, por tanto, resolvimos la aceptación o no de las hipótesis planteadas (tabla 7).

Fuente: elaboración propia a partir de los gráficos planteados en PLS-Graph.

Figura 2: Modelo estructural

Tabla 7: Hipotesis, coeficientes de regresion, valor T, resultados del modelo estructural

HIPÓTESIS Coeficiente de Valor t Hipótesis
regresión (βββββ) (Bootstrap) soportada

H
1
:  La CEMPR influye positivamente en el CI       0’409 *** 3’4485 SÍ

H
2
: 

  
La CCOMP  influye positivamente en el CI 0’011 0’0944 NO

H
3
:  La CBUR influye positivamente en el CI     0’314 ** 2’6924 SÍ

H
4
:  La CCONS  influye positivamente en el CI  - 0’212 1’7844 NO

* P < 0’05; ** P < 0’01; *** P < 0’001 (basado en una distribución t
(499)

 de Student de dos colas)
t
(0’05; 499)

 = 1’964726835; t
(0’01; 499)

 = 2’585711627; t
(0’001; 499)

 = 3’310124157

Fuente: Extracción de datos del programa PLS-Graph

De las cuatro hipótesis planteadas en este modelo se han visto apoyadas dos: se han
confirmado H

1
 y H

3
, que reflejan una relación positiva del comportamiento innovador (CI)

con la cultura emprendedora (CEMPR) y con la cultura burocrática (CBUR). Pero, H
2
 y H

4
  no

han sido soportadas.

- El valor obtenido de R2 = 0’312 (tabla 8), indica que en el modelo ha quedado
explicada un 31’2% de la varianza de la variable endógena. Por lo que podemos
afirmar que este modelo de investigación ha mostrado un adecuado poder
predictivo.

Tabla 8: Varianza de la variable endógena

Constructo endógeno R2

COMPORTAMIENTO INNOVADOR (CI) 0’312

Fuente: Extracción de datos del programa PLS-Graph

CEMPR

CCOMP

Cl

CBUR

CCONS

β=0
,
409***

β=0
,
011

β=0
,
314**

β=0
,
212

R2=0
,
312
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7. CONCLUSIONES

1. Los resultados obtenidos reflejan que la cultura emprendedora explica el 18’814%
de la varianza del comportamiento innovador1, y que la cultura burocrática explica
el 14’067% de dicha varianza. Por lo que estas dos variables se convierten en
variables predictoras del constructo endógeno comportamiento innovador. La
idea de cultura burocrática pensamos que puede tener sentido en el aspecto de
que la empresa para estar orientada a la innovación debe sostener rutinas forma-
lizadas de búsqueda de innovaciones intramuros, al tiempo que debe reforzar su
base de conocimientos a través de fuentes externas.

2.  El modelo no ofrece resultados satisfactorios para la predicción de la influencia de
los otros dos tipos de cultura (competitiva y de consenso) sobre el comportamiento
innovador. De tal forma que las hipótesis H

2
 y H

4
 se muestran como no significa-

tivas desde un punto de vista estadístico, lo que nos lleva a rechazar como variables
predictoras del comportamiento innovador, tanto a la cultura competitiva, como a
la cultura de consenso.

3.  De esta manera, los resultados obtenidos nos inducen a afirmar que el predominio
de culturas emprendedoras y burocráticas favorecen el comportamiento innovador
de la empresa. En este sentido, hay que señalar que sólo se ha podido confirmar
una parte de la propuesta de Quinn y Rohrbaugh (1983) y Quinn (1988), en cuanto
a que la cultura emprendedora favorece el comportamiento innovador de la em-
presa. Pero no hemos podido aceptar la hipótesis que ellos también planteaban de
la existencia de una influencia positiva de la cultura competitiva en el
comportamiento innovador de la empresa.

Fuente: elaboración propia a partir de los gráficos planteados en PLS-Graph.

Figura 3: Hipótesis soportadas en el modelo estructural

Luego, nuestro modelo nos lleva a identificar una cuestión clave: el talante innovador
de una empresa es, ante todo, una cuestión cultural. De tal forma que para aumentar el
comportamiento innovador hay que fomentar en la empresa una cultura emprendedora
(adhocrática), es decir, una cultura que considera el cambio como algo natural y que se
caracteriza por valores como la creatividad y la adaptabilidad, y por creencias como la
flexibilidad y la tolerancia, intentando transmitir estos valores y creencias a toda la organización,
porque así se potencia la identificación sentida por el individuo con la empresa, hasta tal
punto que puede llegar a sentirse, no simplemente un trabajador, sino un miembro de la
compañía. Por lo que no es suficiente que unos pocos miembros de la organización posean
los atributos emprendedores para generar el clima de cambio y apertura deseados, sino que

1
 La varianza explicada en un constructo endógeno por otra variable latente viene dada por el valor absoluto
del resultado de multiplicar el coeficiente path (β) por el correspondiente coeficiente de correlación entre
ambas  variables (Falk y Miller, 1992). En  este  caso: 0’409 (β) x 0’460 (correlación entre CEMPR y CI)
= 0’18814; y 0’314 (β) x 0,448 (correlación entre CBUR y CI) = 0’14067.

CEMPR

Cl

CBUR

β=0
,
409***

β=0
,
314**
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se hace necesario, además, que exista una conciencia colectiva sobre la importancia de
dichos atributos, es decir, la existencia de unos valores y presunciones compartidos que
induzcan a todos los miembros a apoyar los cambios e innovaciones propuestos. Así, las
Organizaciones orientadas a la innovación necesitan desarrollar unos valores compartidos y
un clima organizacional lo suficientemente libre y flexible como para que tales valores puedan
desarrollarse.

8. APÉNDICE

Tabla 9: ESCALA ORIGINAL DE CULTURA EMPRESARIAL (Deshpandé, Farley y Webster,
1993: 25)

1. Kind of Organization (Please distribute 100 points)

V
46  

_____ points (a) My organization is a very personal place. It is like an extended family.
People seem to share a lot of themselves.

V
50  

_____ points (b) My organization is a very dynamic and entrepreneurial place. People are willing
to stick their necks out and take risks.

V
54 

_____ points (c) My organization is a very formalized and structural place. Established procedures
generally govern what people do.

V
58 

_____ points (d) My organization is very production oriented. A major concern is with getting the
job done, without much personal involvement.

2. Leadership (Please distribute 100 points)

V
47  

_____ points (a) The head of my organization is generally considered to be a mentor, sage, or
father or mother figure.

V
51  

_____ points (b) The head of my organization  is generally considered to be an entrepreneur, and
innovator, or a risk taker.

V
55  

_____ points (c) The head of my organization  is generally considered to be coordinator, an
organizer, or an administrator.

V
59  

_____ points (d) The head of my organization  is generally considered to be a producer, a technician,
or a hard-driver.

3. What Holds the Organization Together (Please distribute 100 points)

V
48  

_____ points (a) The glue that holds my organization together is loyalty and tradition. Commitment
to this firms runs high.

V
52  

_____ points (b) The glue that holds my organization together is a commitment to innovation and
development. These is an emphasis on being first.

V
56  

_____ points (c) The glue that holds my organization together is formal rules and policies.
Maintaining a smooth-running institution is important here.

V
60  

_____ points (d) The glue that holds my organization together is the emphasis on tasks and goal
accomplishment. A production orientation is commonly shared.

4. What Is Important (Please distribute 100 points)

V
49  

_____ points (a) My organization emphasizes human resources. High cohesion and moral in the
firm are important.

V
53  

_____ points (b) My organization emphasizes growth and acquiring new resources. Readiness to
meet new challenges is important.

V
57  

_____ points (c) My organization emphasizes permanence and stability. Efficient, smooth
operations are important.

V
61  

_____ points (d) My organization emphasizes competitive actions and achievement. Measurable
goals are important.
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CRIAÇÃO DE EMPRESAS:
EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS EM CABO VERDE.

António Carrizo Moreira1

Edmilson Salomão Tavares Pinto2

RESUMO

Este artigo é o primeiro trabalho de investigação que envolve o estudo da criação de
empresas dos empreendedores em Cabo Verde. Ele procura traçar o perfil do empreen-
dedor cabo-verdiano e tipificar as empresas criadas por estes.

O estudo foi levado a cabo na Cidade da Praia, Cabo Verde, onde foram entregues
questionários e uma carta de apresentação explicando aos empresários a importância
do estudo e incitando à sua participação. Foram avaliadas 70 respostas válidas.

O artigo está dividido em cinco secções. A primeira apresenta uma introdução. A
segunda secção aborda o empreendedorismo, nomeadamente, a sua evolução, os prin-
cipais factores que o fomentam e as características do empreendedor. A terceira secção
apresenta a metodologia de investigação que foi seguida. A quarta secção, a mais exten-
sa e importante, apresenta os resultados obtidos aquando da investigação. Ela tem duas
partes principais: a caracterização das empresas e a caracterização dos empreendedo-
res. Finalmente, a quinta secção apresenta uma conclusão genérica do artigo.

Palavras-Chave: Empreendedorismo, Cabo-Verde

1. INTRODUÇÃO

Cabo Verde é um arquipélago de origem vulcânica, composto por 10 ilhas, sendo 9
habitadas, e 8 ilhéus, totalizando uma área territorial de 4033 Km2. Está situado a 445 Km da
costa ocidental da África.

O tecido empresarial cabo-verdiano encontra-se ainda numa fase quase embrionária
pois só recentemente é que se tem vindo a assistir a um aumento gradual do número de
empresas em Cabo Verde e, em particular, na Cidade da Praia. Neste particular, o
empreendedorismo joga um papel muito importante na sociedade cabo-verdiana ao potenciar
o seu desenvolvimento.

Nos últimos anos tem-se verificado um aumento do interesse pelo empreendedorismo
por parte da sociedade, em geral, e das classes política e académica, em particular. Este facto
deve-se ao reconhecimento da importância deste no bem-estar social, no emprego e no
desenvolvimento sustentado da economia.

Apesar do interesse crescente no tema, verificou-se que não existe qualquer estudo
sobre empreendedorismo em Cabo Verde ao invés do que acontece noutros países desen-
volvidos em que o empreendedorismo é um tema frequentemente investigado.
1
 Professor Auxiliar do DEGEI, Universidade de Aveiro. 

2
 Bolseiro de investigação.
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Nessa linha, surge o presente trabalho, procurando tipificar as empresas criadas em

Cabo Verde e definir, genericamente, o perfil dos seus empreendedores, de forma a criar uma
base de conhecimentos um pouco mais sólida sobre o empreendedorismo em Cabo Verde.
Assim, devido a imperativos de índole económico-temporal e dada a ausência de estudos
anteriores sobre empreendedorismo em Cabo Verde, foi decidido elaborar um estudo que
permitisse, por um lado, ser pioneiro nesta matéria em Cabo Verde e, por outro, tirar conclu-
sões sobre estudos que permitissem um maior aprofundamento da matéria. Tendo isto em
consideração, decidiu-se implementar um estudo às empresas da Cidade da Praia para poste-
riormente alargar o estudo às restantes empresas de todo Cabo Verde. Desta forma, o estudo
incide numa amostra de 70 empresas da Cidade da Praia e tem os seguintes objectivos:

1. Traçar o perfil das empresas criadas na Cidade da Praia, Cabo Verde;
2. Traçar o perfil do empresário da Cidade da Praia;
3. Identificar as principais formas de financiamento que constrangem os empresári-

os cabo-verdianos;
4. Identificar os aspectos mais relevantes dos empreendedores da Cidade da Praia;
5. Tentar caracterizar o posicionamento estratégico das empresas criadas na Cidade

da Praia; e
6. Permitir um futuro aprofundamento do estudo sobre empreendedorismo em eco-

nomias menos desenvolvidas como a cabo-verdiana.

2. O EMPREENDEDORISMO

2.1 INTRODUÇÃO AO CONCEITO E EVOLUÇÃO DO TERMO
EMPREENDEDORISMO

O conceito de empreendedorismo existe desde os primórdios da humanidade, no
entanto foi Cantillon (1755) que o tornou conhecido no processo económico por associá-lo
à criação de riqueza.

No vocabulário comum, ser um empreendedor está associado à criação de um negó-
cio, e embora seja uma forma pobre de se aplicar tal termo, possui uma rica história e um
significado muito mais vasto.

Diversas pesquisas mostram que, a partir dos anos 80, o empreendedorismo e os
pequenos negócios cresceram a taxas mais significativas que em qualquer década nos últi-
mos 100 anos (Druker, 1987; Filion, 1999). As razões para a expansão dos pequenos negócios
na maior parte dos países, como por exemplo, Brasil, Canada, Inglaterra, Índia e Itália, (Filion,
1999) parecem ser decorrentes das mudanças estruturais no mundo do trabalho nas últimas
décadas do século XX, sobretudo associadas às taxas de desemprego crescente em todos
os países capitalistas, com excepção dos Estados Unidos. A redução na oferta de empregos
impôs muitos desafios aos indivíduos, levando as pessoas a se aventurarem na criação do
próprio negócio, como alternativa de trabalho e, até mesmo, de sobrevivência.

Como consequência destas mudanças no mundo do trabalho, Filion (1999) argumen-
ta que os anos 90 produziram um novo tipo de empreendedor: “o involuntário”. Grosso
modo, empreendedores involuntários são formados por jovens recém formados e pelas
pessoas que foram demitidas em função dos processos de fusões, privatizações e reengenharia,
os quais, não conseguindo retornar ao mercado formal de trabalho, têm na criação do próprio
negócio, uma alternativa de trabalho e de renda.
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O economista mais proximamente associado ao termo foi Schumpeter (1912) que

descreveu os empreendedores como os inovadores que dirigem o processo de “destruição
criativa” do capitalismo. Ele defendeu que a função do empreendedor é reformar ou remode-
lar o modelo de produção. Para Schumpeter (1912), os empreendedores são os agentes da
mudança na economia, servindo novos mercados ou criando novos meios para transformar
os produtos e fazer evoluir a economia.

Ainda para o Schumpeter, o desenvolvimento económico está fundamentado em três
factores principais: as inovações tecnológicas, o crédito bancário e o empresário inovador.
Este empresário inovador, mencionado por Schumpeter, é capaz de empreender um novo
negócio, mesmo sem ser dono do capital. A capacidade de empreender está relacionada às
características do indivíduo, aos seus valores e ao modo de pensar e agir. A destruição
criativa é responsável pelo crescimento económico de um país. Para Schumpeter (1912), o
empreendedor não se move pelo lucro, antes, suas verdadeiras motivações estão no sonho,
no desejo de conquistar, na alegria de criar, no entusiasmo para provar que é superior aos
outros.

Schultz (1975, 1980), quando definiu o empreendedor como um redistribuidor de re-
cursos, focalizando assim na capacidade empresarial para gerir os desequilíbrios, deu início
à prevalência da escola americana no domínio do empreendedorismo, em particular no que se
relaciona com a ciência económica.

Para Drucker (1985) iniciar um negócio não é nem necessário nem suficiente para o
empreendedorismo. Ele comenta explicitamente que nem todos os novos pequenos negóci-
os são empreendedores ou representam empreendedorismo. Drucker também deixa claro que
o empreendedorismo não requer sempre uma finalidade de lucro.

Stevenson e Gumpert (1985) descobriram que os empreendedores não somente vêem
e perseguem as oportunidades que iludem os gerentes administrativos nem permitem que os
seus próprios talentos limitem as suas opções. Eles defendem que os empreendedores mobi-
lizam os recursos dos outros para alcançar objectivos empreendedores ao passo que os
administradores permitem que os recursos existentes e as descrições das suas tarefas res-
trinjam as suas visões e acções.

Segundo Filion (1997), foi Max Weber, em meados da década de 30, identificando os
empreendedores como inovadores, como indivíduos independentes que, enquanto líderes
de negócio, exerciam uma autoridade formal. No entanto foi McClelland (1987), a partir da
década de 70, que desenvolveu a contribuição das ciências comportamentais para o
empreendedorismo, centrando-se nas características pessoais do empreendedor.

É de realçar que, apesar de os factores do meio envolvente desempenharem um papel
de extrema importância eles, por si só, não criam empresas: é necessário para isso que exista
uma pessoa que, conjugando as oportunidades do meio com as suas influências, consiga ter
motivação para levar um processo de inovação até ao fim. O empreendedorismo deve ser
visto, assim, como um processo em elevada mutação, que tem subjacente a concepção, a
percepção e a realização de oportunidades de negócios.

Como visto por Schumpter (1912), o empreendedorismo provou ser um motor para a
evolução económica nos países industrializados ao criar novos negócios, através da inovação.

Zacharakis, Reynolds e Bygrave (1999) sistematizam o relacionamento entre cresci-
mento económico e empreendedorismo através de um modelo que relaciona o contexto
social, as condições nacionais gerais, as condições para o empreendedorismo, a capacidade
empreendedora, as oportunidades para o empreendedorismo, as dinâmicas empresariais e o
crescimento económico. Para eles, este último depende dos anteriores.

A OECD (1998) defende que o empreendedorismo é fundamental para reconciliar o
sucesso económico com a coesão social. Assim, o que é importante é criar um clima criativo
e inovador para que os indivíduos consigam acrescentar valor económico implementando
novos produtos e serviços.
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2.2 FACTORES DO MEIO QUE FOMENTAM O EMPREENDEDORISMO

De acordo com Brazeal e Herbert (1997), a evolução do empreendedorismo é influen-
ciada pelas alterações das condições do meio envolvente, nomeadamente, as recessões
económicas, o forte crescimento económico, as descobertas tecnológicas e as reestruturações
sectoriais. Assim, normalmente, tanto a recessão como o crescimento conduzem, a proces-
sos de forte crescimento na dinâmica do empreendedorismo. No primeiro caso, é necessário
encontrar novas soluções para combater as dificuldades, nomeadamente a que resulta do
aumento da taxa de desemprego e, no segundo caso, é necessário satisfazer um conjunto de
necessidades dos consumidores.

Como mencionado por Gonçalves (2000) um outro factor importante para implementar
o empreendedorismo é um ambiente propício e que facilite, quer a nível económico, quer a
nível político, o reconhecimento das oportunidades que despontam em cada envolvente
económica e que fomentam a geração de soluções criativas e inovadoras.

Um outro aspecto não menos importante na dinamização do empreendedorismo, tam-
bém mencionado por Gonçalves (2000), é o apoio das políticas públicas, em especial ao nível
da identificação de parcerias, da elaboração dos planos de negócios, da informação e, prin-
cipalmente, da criação de uma envolvente de concorrência sã num ambiente desburocratizado.
Neste sentido, há hoje em dia muitas instituições com o objectivo de dar apoio aos novos
empreendedores de forma a que estes não sintam a pesada burocracia que sempre existiu
aquando da criação de qualquer empresa.

Embora Drucker (1985) tenha identificado a inovação como sendo o motor de desen-
volvimento do empreendedorismo, Bloodgood, Sapienza e Carsrud (1995), apresentam um
conjunto mais vasto e estruturalmente mais estável, a saber:

1. Um sistema de apoio social e familiar em que os membros da família podem assu-
mir diversos papéis, tanto activos como passivos, no desenvolvimento da nova
empresa;

2. As fontes de financiamento, que podem condicionar o aparecimento e o desen-
volvimento da empresa;

3. Os clientes. A percepção das necessidades dos clientes e a subsequente motiva-
ção para a compra podem facilitar a criação da nova empresa;

4. Os trabalhadores e a forma como influenciam e condicionam o posicionamento da
nova empresa;

5. Os fornecedores e os elementos da cadeia de valor que potenciam abordagens
mais ou menos colaborativas e que podem condicionar o ritmo de criação de
empresas;

6. As agências públicas, que podem providenciar um conjunto de apoios, desde
financeiros até à elaboração do plano de negócios, influenciando o processo de
criação de empresas;

7. A comunidade local, cujas normas intrínsecas podem influenciar as intenções do
empreendedor e o sucesso da organização na altura do arranque;

8. As envolventes cultural, política e económica, que podem influenciar o nível de
comportamento do empreendedor, dinamizando ou retardando a actuação empre-
endedora.

Embora o empreendedorismo dependa de um conjunto amplo de factores, Green,
Williams e Katz (1998) defendem que a confiança é um elemento fundamental para a dinamização
e o sucesso do mesmo.

Bloodgood et al. (1995) vão mais longe ao defender que os factores culturais e
sociais do empreendedor são igualmente fundamentais. Ele defende que a demonstração de
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um comportamento empreendedor é um fenómeno social pelo que o factor cultural não deve
ser negligenciado nas investigações. Assim, tacitamente, dá ênfase à tese de McClelland
(1961) que defende que a capacidade empreendedora depende do contexto social.

Poutsma (1997), investigando as estruturas sócio-culturais que estimulam o contexto
social, defende que os principais factores que dinamizam positivamente o contexto social
são os seguintes:

A partilha de valores sociais e culturais, o que facilita a criação e dinamização de
redes sociais informais;
Uma estrutura económica baseada em empresas familiares, dado que influenciam
a vida social dos seus elementos;
Os empreendedores comunitários que elevam o papel social do empreendedor
através da dinamização da identidade regional em torno do dinamismo e
empreendedorismo.

2.3 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDEDOR

Katz (1974) identificou três características importantes que todo empreendedor deve-
ria desenvolver, de forma a transformar conhecimento em acção, a saber:

A capacidade técnica que está relacionada com os métodos, processos, procedi-
mentos e técnicas necessárias para a implementação de uma determinada ideia;
A capacidade humana, nomeadamente a de liderança e de relacionamento, de
forma a interagir numa equipa de trabalho; e
A capacidade conceptual que está relacionada com a implementação da ideia e a
sua transformação em negócio.

Embora estas características sejam importantes e possam ser consideradas como
necessárias, elas não são suficientes para que um empreendedor seja bem sucedido. Assim,
a literatura sobre empreendedorismo tem procurado reunir ideias de diversos autores das
ciências humanas para explicar o processo de empreender e estabelecer o perfil dos empreen-
dedores de sucesso, com o intuito de desenhar o seu mapa psicológico.

Na perspectiva da teoria comportamental, o argumento central é a identificação das
características comportamentais dos indivíduos que criaram empresas. Assim, McClelland
(1971) apresentou as seguintes características como determinantes do comportamento em-
preendedor: a motivação para realização, o estilo de liderança, a capacidade para identificar
e avaliar oportunidades, a iniciativa, a propensão para assumir riscos moderados e lidar num
ambiente de incertezas e a capacidades de inovação.

As pesquisas de McClelland (1971) levaram-no a afirmar categoricamente que, entre
os motivos para empreender, a alta necessidade de realização é o mais forte deles. Assim,
pessoas com alto desejo de realização tendem a dedicar mais tempo a tarefas desafiadoras e
que envolvam riscos moderados.

Apesar disto, Reitan (1997) defende que é difícil, do ponto de vista psicológico,
separar um empreendedor de um não empreendedor. Ele propõe que se identifiquem inten-
ções, atitudes e motivações como forma alternativa de identificar potenciais empreendedo-
res face a oportunidades surgidas.

McClelland (1987) identificou as seguintes competências, que contribuíram para o
sucesso das iniciativas empresariais, como as evidenciadas pelos empreendedores:
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A proactividade, relacionada sobretudo com a iniciativa e a assertividade;

A orientação por objectivos, nomeadamente na consecução das oportunidades
surgidas; e
O respeito pelos outros, nomeadamente, as questões relacionadas com relações
de trabalho e relações sociais.

Tendo em consideração que um dos objectivos dos estudos sobre empreendedorismo
é poder identificar qual o conjunto de acções que aumenta o número de empreendedores e o
seu contributo para a sociedade, é então pertinente saber até que ponto será possível
aumentar o aparecimento de novos empreendedores. Como exposto por Bird (1993), é preci-
so intervir nas características mutáveis do indivíduo, nomeadamente, nas suas capacidades,
competências e relacionamentos, de forma a alterar as características individuais mutáveis.
Bird (1993) afirma que tentar alterar a personalidade e a motivação requer alterações profun-
das, nomeadamente culturais, o que obriga a mudanças amplas no sistema de ensino e na
própria cultura social.

3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

Tendo presente a complexidade do tema e a ausência de estudos prévios sobre
empreendedorismo em Cabo Verde, optou-se por uma abordagem metodológica formalizada
que tivesse em conta os aspectos particulares de outros contextos económicos.

A principal dificuldade foi a escolha da amostra inicial. Dado que não haviam estudos
anteriores sobre empreendedorismo em Cabo Verde e dado que se pretendia encetar um
estudo exploratório sobre a realidade cabo-verdiana, foi decidido escolher a Cidade da Praia
como ponto de partida do estudo. Assim, com os resultados obtidos, procurou-se tipificar as
empresas criadas e o perfil dos empresários na Cidade da Praia permitindo um ponto de
partida para uma investigação futura mais detalhada em todo o arquipélago.

De forma a alcançar os objectivos previstos, foi definido um plano de investigação
com os seguintes passos:

1. Uma pesquisa e uma revisão da literatura sobre empreendedorismo;
2. A elaboração de um questionário com duas partes principais. Uma relacionada

com as características genéricas das empresas e outra com as características
genéricas dos empresários, conforme apresentada por Pinto (2004).

3. A validação do questionário.
4. A entrega pessoal do questionário aos empresários que, depois de devidamente

preenchido (o preenchimento do mesmo foi facultativo) foi, posteriormente, le-
vantado.

5. O tratamento dos dados recolhidos. Para tal, foi utilizado o software SPSS.
6. Finalmente, a análise dos dados, de acordo com o objectivo traçado.

A recolha de informação foi efectuada através da entrega directa dos questionários
aos empreendedores, acompanhada de uma carta de apresentação que explicava a importân-
cia e o objectivo da investigação. A carta tinha três objectivos principais: esclarecer os
inquiridos sobre o conteúdo do trabalho; incutir na mente dos destinatários a importância do
mesmo; e incitar à sua participação. O preenchimento do questionário foi, naturalmente,
facultativo.

A recolha do questionário foi efectuada após o preenchimento do mesmo, sempre
que os inquiridos manifestaram tempo e disponibilidade para os responder na hora. Quando
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a disponibilidade do empresário não era imediata foi decidido explicar o objectivo do estudo
e deixar o questionário para posterior preenchimento combinando a data da recolha do
mesmo.

4. RESULTADOS OBTIDOS

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS

Com base na amostra recolhida, verifica-se que a maioria das empresas avaliadas
pertencem aos sectores de Comércio, de Construção, de Reparação de Veículos e de Agricul-
tura e Pesca, conforme apresentado no quadro 1. Por sua vez, a forma jurídica com mais
predominância é a sociedade por quotas (quadro 1), representando um total de 51.4 % da
amostra, seguida das sociedades unipessoais, com cerca de 31.4 % da amostra.

Quadro 1 - Relação entre Ramo de Actividade e Forma Jurídica da Sociedade

Forma Jurídica
Ramo de Actividade S. Quotas Unipessoal S. Anónima Outras Total

Agricultura e Pesca 4 5 0 0 9
Indústria Extractiva 4 0 0 0 4

Indústria Transformadora 0 0 1 0 1
Construção 4 4 3 0 11

Transportes 0 0 0 4 4
Comércio 8 4 0 4 16

Reparação de Veículos e Motociclos 4 5 0 0 9
Hotelaria e restauração 4 0 0 0 4

Informática e actividades Similares 0 4 0 0 4
Outros 8 0 0 0 8

Total 36 22 4 8 70

Através de uma relação cruzada entre o ramo de actividade e a forma jurídica da
sociedade, verifica-se a opção por sociedades anónimas apenas foi feita no caso das indús-
trias transformadora e construção. Este facto está relacionado com os requerimentos de
capital nestes dois sectores de actividade. Por sua vez, a opção por sociedades unipessoais
está relacionada com as fracas barreiras à entrada e com a perspectiva tradicional do sector,
como é o caso da agricultura e pesca.

Quadro 2 - Relação entre Ramo de Actividade e Número de Empregados

Número de Empregados
Ramo de Actividade < 5 Ente 5 e 9 Mais de 10 Total

Agricultura e Pesca 2 6 1 9
Indústria Extractiva 0 3 1 4

Indústria Transformadora 0 0 1 1
Construção 0 3 8 11

Transportes 0 1 3 4
Comércio 3 7 2 12

Reparação de Veículos e Motociclos 0 6 3 9
Hotelaria e restauração 0 1 3 4

Informática e actividades Similares 4 0 0 4
Outros 1 2 3 8

Total 10 31 25 66
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A grande maioria das empresas são de pequena dimensão sendo que 62.1% das

empresas têm menos de 10 trabalhadores, conforme se apresenta no quadro 2. Apenas os
sectores dos Transportes, da Construção e da Hotelaria contrariam a representação média
dos sectores avaliados.

Em 45,7% dos casos, conforme se apresenta no quadro 3, o número de sócios é na
sua maioria superior a 3. A maioria dos sócios são de nacionalidade Cabo-verdiana, tendo-se
verificado que em doze situações os sócios dos empreendedores eram de origem estrangeira.

Quadro 3 - Número de Sócios

Número de Sócios Número %

Um Sócio 22 31.4
Dois Sócios 16 22.9

Mais de dois Sócios 32 45.7

Total 66 66

Tal como apresentado no quadro 4, a larga maioria das empresas inquiridas (68,2%)
não se encontram inscritas em qualquer associação empresarial. Uma análise por ramo de
actividade indica que existem dois grupos de empresas com comportamentos completamen-
te diferentes. Na agricultura e pescas, na indústria extractiva e na hotelaria e restauração o
associativismo é muito grande, dado que todos os empresários inquiridos participavam
numa associação empresarial. No sector da construção, há uma clara divisão entre as empre-
sas, dado que metade da amostra participa nessas associações empresariais. Finalmente, os
empresários dos restantes sectores de actividade denotam uma total falta de associativismo
empresarial.

Quadro 4 - Relação entre Ramo de Actividade e Associativismo Empresarial

Associativismo Empresarial
Ramo de Actividade Não Sim Total

Agricultura e Pesca 0 9 9
Indústria Extractiva 0 4 4

Construção 4 4 8
Transportes 4 0 4

Comércio 16 0 16
Reparação de Veículos e Motociclos 9 0 9

Hotelaria e restauração 0 4 4
Informática e actividades Similares 4 0 4

Outros 8 0 8

Total 45 21 66

Conforme se apresenta no quadro 5, a maioria dos empresários (60%) concorreu a
sistemas de incentivos. No entanto, não deixa de ser curioso que apenas 51.4% dos empre-
sários tenha recorrido a consultores externos aquando da abertura da sociedade.

Paradoxalmente, conforme apresentado no quadro 6, quando se compara o recurso a
consultores com o recurso a sistemas de incentivos constata-se que apenas 22,9% das
empresas inquiridas foram criadas com recurso a sistemas de incentivos e com recurso a
consultores. Por sua vez, 37.1% dos empresários optaram por recorrer a sistemas de incenti-
vos sem fazer uso de qualquer consultor externo.

Verifica-se que a totalidade dos empresários agrícolas não recorreram a consultores
na elaboração do projecto, devido ao facto de as empresas serem de muito pequena dimen-
são com escassez de recursos humanos e de capital. O mesmo já não acontece nas indústrias
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extractivas, transformadora, da construção e dos transportes, onde 100% das empresas
inquiridas recorreram a um consultor externo para a elaboração do projecto. Isto pode ser
explicado pelo facto de nestes casos a criação da empresa envolver uma maior quantia de
capital e, como consequência, o risco poder ser maior. Tal se verifica, igualmente, nalgumas
empresas do sector de comércio de maior dimensão.

Quadro 5 - Relação entre Ramo de Actividade, Procura de Incentivos e Procura de Consultoria

Concorreu a Incentivos Procurou Consultor
Ramo de Actividade Não Sim Não Sim Total

Agricultura e Pesca 0 9 9 0 9
Indústria Extractiva 0 4 0 4 4

Indústria Transformadora 1 0 0 1 1
Construção 7 4 0 11 11

Transportes 4 0 0 4 4
Comércio 12 4 8 8 16

Reparação de Veículos e Motociclos 0 9 5 4 9
Hotelaria e restauração 0 4 0 4 4

Informática e actividades Similares 0 4 4 0 4
Outros 4 4 8 0 8

Total 28 42 34 36 70

Quadro 6 - Recurso a um Consultor aquando da Abertura da Empresa versus Recurso a Incentivos

Procurou Consultor
Concorreu a Incentivos Não (número) Não (%) Sim (número) Sim (%)

Não 8 11.4 20 28.6
Sim 26 37.1 16 22.9

Relativamente ao tipo de consultor, a maioria das empresas (44%) que recorreu a
consultores e procurou consultores individuais. As restantes empresas procuraram, princi-
palmente, sociedades de consultoria (22%) e as respectivas associações empresariais (11%).

Quadro 7 - Distribuição do Volume de Negócios por Ramo de Actividade

 Volume de Negócios
Ramo de Actividade  <<5000 5000<X<10000 10000<X<50000 X>50000 Total

Agricultura e Pesca 9 0 0 0 9
Indústria Extractiva 0 4 0 0 4

Indústria Transformadora 0 0 0 1 1
Construção 0 4 4 3 11

Transportes 0 0 4 0 4
Comércio 8 0 4 4 16

Reparação de Veículos e Motociclos 0 9 0 0 9
Hotelaria e restauração 0 4 0 0 4

Informática e Actividades Similares 4 0 0 0 4
Outros 8 0 0 0 8

Total 29 21 12 8 70

Tal como se apresenta no quadro 7, quase metade dos empresários têm um volume de
negócios que não excede os 5 mil contos cabo-verdianos e 88,6% dos empresários espera
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facturar no próximo ano menos de 50 mil contos cabo-verdianos. Tendo em conta o padrão
português, pode dizer-se que grande parte dos empresários tem um volume de negócios
relativamente limitado. As diferenças sectoriais estão bem presentes no quadro 7. Constata-
se que as maiores empresas pertencem aos sectores da Construção, do Comércio e da
Indústria Transformadora.

No quadro 8 se apresenta o relacionamento entre o volume de negócios e o número
de empregados. Verifica-se que à medida que o volume de vendas aumenta, também aumenta
o número de empregados.

Quadro 8 - Volume de Negócios por Número de Empregados

 Volume de Negócios
Número de Empregados  <5000 5000<X<10000 10000<X<50000 X>50000 Total

Menos de 5 10 0 0 0 10
Entre 5 e 9 15 11 4 1 31
Mais de 10 4 10 8 3 25

Total 29 21 12 4 66

A nível de mercado, a perspectiva local é premente: cerca de 30% dos inquiridos têm
como mercado principal para os seus produtos a ilha de Santiago. É também de salientar que
apenas 23% dos inquiridos distribuem menos de 50% dos seus negócios naquela ilha (Santia-
go). Isto deve-se ao facto de a maioria das empresas ser de pequena dimensão em que o
mercado abrangido é muito restringido pelas questões geográficas. Pode-se, assim, considerar
que as empresas são tendencialmente locais. Apenas vinte empresas seguem estratégias de
exportação, sendo que as maiores exportadoras (só 4 delas) exportam 20% da sua facturação.

No que se refere ao capital investido na empresa, mais de metade dos inquiridos
(56.1%) não chegou aos 5000 contos Cabo-verdianos, conforme apresentado no quadro 9, o
que comprova mais uma vez, que as empresas são de pequena dimensão.

As duas principais modalidades a que os empresários recorreram foram os capitais
próprios e os empréstimos bancários. O investimento inicial foi financiado na sua totalidade
por capital próprio (100%), em 23% das empresas inquiridas. Por outro lado, setenta por
cento dos empresários financiaram mais de metade do investimento por meios próprios.
Digno de nota é o facto de nenhum empresário ter recorrido ao capital de riso, ao leasing, aos
fornecedores ou aos clientes. Igualmente importante é o facto de 47% dos empresários não
ter recorrido a qualquer empréstimo bancário, tendo apenas 22% dos empresários recorrido
a empréstimos para financiar mais de 50% do capital inicial. O terceiro instrumento mais
importante (18,5%) é o recurso a empréstimos de familiares, de forma a financiar entre 20% e
30% do capital inicial da empresa. Em quarto lugar, com 11.4% cada, aparecem dois instru-
mentos: empréstimos de sócios e empréstimos de outras empresas.

Quadro 9 - Investimento na Fase inicial

Investimento Inicial Número %

Menos de 5000 37 52.9
Entre 5000 e 10000 13 18.6

Entre 10000 e 50000 12 17.1
Acima de 50000 4 5.7

Total 66 66

Constata-se que os sectores onde o investimento inicial requer uma quantia mais
avultada são os da indústria extractiva, comércio, construção e transportes. De notar que é
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o sector de comércio, em que 25% dos inquiridos acusam um investimento entre 50000 e
100000 contos cabo-verdianos na fase inicial, que tem os investimentos mais avultados.

Quadro 10 - Distribuição do Investimento na Fase Inicial por Volume de Negócios

Volume de Negócios
Ramo de Actividade  <5000 5000<X<10000 10000<X<50000 X>50000 Total

Agricultura e Pesca 9 0 0 0 9
Indústria Extractiva 0 0 4 0 4

Indústria Transformadora 1 0 0 0 1
Construção 3 4 4 0 11

Transportes 0 0 4 0 4
Comércio 8 4 0 4 16

Reparação de Veículos e Motociclos 4 5 0 0 9
Hotelaria e restauração 4 0 0 0 4

Informática e Actividades Similares 4 0 0 0 4
Outros 4 0 0 0 4

Total 37 13 12 4 66

Para analisar o posicionamento estratégico das empresas foi solicitado aos inquiri-
dos que avaliassem um conjunto de factores quanto ao seu grau de importância (irrelevante,
pouco importante, importante e muito importante).

Verificou-se que o mais importante dos atributos foi Melhor Qualidade do Produto/
Serviço com uma média de 3.68 e com apenas dois tipos de ponderações: 31.8% com impor-
tante e 68.2% com muito importante. O segundo atributo mais importante foi Assegurar a
Qualidade Necessária com uma média de 3.50 mas com ponderações diversas: 6.1% dos
inquiridos respondeu com uma ponderação pouco importante e 56.1% dos inquiridos consi-
dera como sendo muito importante. O terceiro atributo mais apreciado pelos inquiridos foi
Especificações Únicas no Produto/Serviço com uma média de 3.44, em que 6.1% dos inqui-
ridos consideram este atributo como pouco importante e 50% consideram-no como sendo
muito importante. O quarto atributo mias valorizado foi Introdução Rápida de Produtos/
Serviços no Mercado com uma média de 3.38. O quinto e sexto atributos mais apreciados
foram Melhor Prazo de Entrega e Proximidade Geográfica, com 3.26 e 3.08 de média,
respectivamente. Finalmente, os dois atributos menos importantes foram Preço mais Baixo
e Ser Útil ao País, com médias de 3.06 e 2.82, respectivamente.

Constata-se que o posicionamento estratégico de grande parte dos empresários é
tipicamente de diferenciação do produto/serviço. Este posicionamento pode ser justificado
devido ao facto de a mão-de-obra Cabo-verdiana ser relativamente barata pelo que as estra-
tégias de diferenciação conseguem criar mais valor acrescentado.

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DOS EMPREENDEDORES DA CIDADE
DA PRAIA

Os empreendedores da Cidade da Praia são, na sua maioria, do género masculino
representando cerca de 67% dos inquiridos. No entanto, é necessário referir que as empresá-
rias só estão presentes em três sectores de actividade enquanto os empresários do sexo
masculino estão distribuídos por todos os sectores avaliados, com excepção da agricultura
e pesca, conforme se representa no quadro 11.

Os empreendedores inquiridos apresentam uma idade média de 43 anos, sendo a
mediana de 37 anos. De notar que a amplitude intervalar é relativamente ampla, compreen-
dendo faixas etárias dos 22 até aos 70.



36
Quadro 11 - Género dos Empresários por Volume de Negócios

Género dos Empresários
Ramo de Actividade Masculino Feminino Total

Agricultura e Pesca 0 9 9
Indústria Extractiva 4 0 4

Indústria Transformadora 1 0 1
Construção 11 0 11

Transportes 4 0 4
Comércio 16 0 16

Reparação de Veículos e Motociclos 5 4 9
Hotelaria e restauração 4 0 4

Informática e Actividades Similares 4 0 4
Outros 4 4 8

Total 53 17 70

No que diz respeito a estado civil dos empreendedores inquiridos, pode-se dizer que
41.4% dos empresários inquiridos eram casados, 28.6% eram solteiros, 18,6% eram divorcia-
dos e 11.4% eram viúvos.

Relativamente às habilitações literárias, verifica-se uma predominância de empresá-
rios com habilitações literárias a nível do ensino superior, representando quase 46 % dos
inquiridos, secundado pelas habilitações a nível de ensino secundário e obrigatório, confor-
me se apresenta no quadro 12.

Quadro 12 -  Habilitações Literárias e Género dos Empresários

Género dos Empresários
Ramo de Actividade Masculino Feminino Total

Escolaridade Obrigatória 8 5 13
Ensino Secundário 12 4 17

Curso Médio/Profissional 9 0 9
Licenciatura/Mestrado/PhD 24 8 32

Total 53 17 70

Refira-se que a maior parte dos empresários não nasceu na cidade da praia. Cerca de
64% dos inquiridos nasceram noutras ilhas de Cabo Verde, sendo que 83% dos empresários
inquiridos vive na capital Cabo-verdiana. Assim, tal como em muitos outros países, verifica-
se um certo brain-drain interno em Cabo Verde.

Uma vez analisado como os empreendedores lidaram com o investimento inicial e
como se financiaram, pretendeu-se avaliar como é que os empreendedores abordaram o
capital social da empresa. Nesta circunstância, constatou-se que 17% dos inquiridos ad-
quiriram 100% do capital social através de poupança pessoal e que apenas 5% deles adqui-
riram 100% do capital social através de empréstimos bancários.

A principal modalidade utilizada para fazer face ao capital social foi a poupança pes-
soal com uma média de cinquenta e três por cento. A segunda modalidade principal foi o
recurso a empréstimos bancários que são responsáveis, em média, por 23% do capital social.
O empréstimo de familiares é a terceira modalidade mais importante com uma média de 17%.
Finalmente, as entradas em espécie ou bens pessoais foram responsáveis em média por 7%
do capital social. De referir que os empréstimos de amigos não foram mencionados por
nenhum empresário.

Como se representa no quadro 13, a situação profissional anterior era relativamente
variada, com 49% dos inquiridos a expressar que eram trabalhadores por conta de outrem
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antes de iniciarem a sua actual actividade empresarial. Os profissionais liberais encontram-se
logo a seguir com 17% das respostas sendo seguidos pelos empresários em nome individual
e pelos estudantes com 11.4% cada.

De notar que 41% dos inquiridos expressaram que não tinham qualquer experiência
anterior como empresários. Dentro deste grupo verifica-se que a situação profissional ante-
rior era bastante diversificada, sendo que 31% deles exerciam como trabalhadores por conta
de outrem e 27.5% deles eram empresários noutra sociedade. O grupo dos inquiridos com
experiência anterior como empresários representa 59% do total de inquiridos. Dentro deste
grupo verifica-se que 61% eram trabalhadores por conta de outrem na altura de iniciarem a
actual actividade empresarial e que 19.5% exerceram anteriormente como profissionais libe-
rais e como estudantes.

Quadro 13 - Situação Profissional Anterior e Experiência como Empreendedor

Experiência como Empreendedor
Situação Profissional Anterior Sim Não Total

Empresário(a) noutra Sociedade 0 8 8
Empresário em nome Individual 0 4 4

Profissional Liberal 8 4 12
Trabalhador por conta de Outrem 25 9 34

Estudante 8 0 8
Outra 0 4 4

Total 41 29 70

No que toca ao género do(a) empresário(a) e da sua experiência anterior como
empreendedor(a), constata-se que há mais homens (86.2%) do que mulheres (13.8%) com
experiência anterior em actividades empresariais antes de iniciar a actual actividade. No
entanto, a percentagem diminui para 68% e 32%, respectivamente, quando a actividade
profissional do(a) empresário(a) é exercida pela primeira vez, o que significa que há uma
influência crescente dos elementos do sexo feminino na actividade empresarial cabo-verdiana.

Quanto ao nível de satisfação com a situação profissional anterior, verifica-se que
31.4% dos inquiridos manifestaram estar insatisfeitos enquanto os restantes 68.6% manifes-
taram que estavam satisfeitos com a situação profissional anterior. Imprevisivelmente, os
resultados esperados eram opostos aos obtidos. Nesta circunstância, pode adiantar-se que
uma grande parte das pessoas iniciou uma nova actividade empresarial não por insatisfação
pessoal, mas pelo seu espírito empreendedor.

Relativamente ao grau de parentesco entre os sócios, verifica-se que a maioria dos
sócios (58.6%) são familiares, sendo que os restantes 41.4% não utilizaram os familiares
como sócios. Pode-se, assim, dizer que a maioria das empresas inquiridas são de índole
familiar. Dos 41casos de empresas familiares, constatou-se que em 20 casos o grau de paren-
tesco mais frequente era entre irmãos, sendo seguido pelo marido/esposa em 13 casos e,
finalmente, os pais e os cunhados, com 4 casos cada. No que respeita ao cruzamento de
dados entre o número de sócios familiares e o montante de investimento, não se verificou
qualquer padrão que relacionasse estas duas variáveis.

Em relação a exercício da função de gestão na sociedade, a grande maioria dos inqui-
ridos (77.1%) responderam que exercem eles próprios a função de gestão. Dos que delegam
essa função, constata-se que 75% delegam essa função numa pessoa de confiança e os
restantes 25% delegam essa função em familiares. No entanto, quando se considera o género
do(a) empresário(a) e o efectivo exercício da função de gestão verifica-se que 83% dos
homens a exercem enquanto que apenas 13% das mulheres a exercem, o que é um claro
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indicador da diferença de poder entre homens e mulheres entre os inquiridos.
Foi solicitado aos inquiridos que escolhessem as três características mais impor-

tantes dentro de  um conjunto de características (Dinamismo, Relacionamento Humano,
Capacidade de Decisão, Dedicação, Criatividade e Inovação, Capacidade Técnica, Capaci-
dade de Organização ou outra que o empreendedor achasse importante) que identificasse as
mais importantes para a actividade dos empreendedores. Verificou-se que a característica
mias mencionada foi a dedicação com 58 vezes, sendo a seguir mencionada o relacionamen-
to humano com 54 vezes. Em terceiro lugar foi mencionada a capacidade técnica com 50
vezes, à frente do dinamismo que foi mencionado 49 vezes. Em quinto lugar ficaram três
características com 37 menções, a saber: a capacidade de decisão, a criatividade/inovação
e, finalmente, a capacidade de organização. Com alguma surpresa, nenhum inquirido espe-
cificou qualquer outra característica.

De forma a analisar a percepção das motivações para a criação da empresa foi solici-
tado aos inquiridos que valorizassem um conjunto de 7 variáveis utilizando uma escala Likert
(com irrelevante: 1 e Muito importante: 4). A característica mais valorizada foi ter autonomia e
independência no trabalho em que 66% dos inquiridos o consideram como importante e 29%
como muito importante. A segunda característica mais importante foi ganhar dinheiro em que
43% dos inquiridos o consideram como importante e de 34% como muito importante. A terceira
característica preferida dos inquiridos foi desenvolver uma actividade interessante/motivante
em que 94% dos inquiridos o consideram como importante e de 6% como muito importante. A
quarta característica mais valorizada pelos inquiridos foi gosto em assumir novos desafios em
que 76% dos inquiridos o consideram como importante e de 11% como muito importante. A
quinta característica mais apreciada foi ser útil ao país em que 36% dos inquiridos o conside-
ram como importante e de 53% como pouco importante. A sexta característica mais valorizada
pelos inquiridos foi exercer cargo de chefia em que 40% dos inquiridos o consideram como
pouco importante e de 47% como importante. Finalmente, a característica menos apreciada foi
o instinto de autoconfiança em que 64% dos inquiridos o consideram como pouco importante
e de 24% como muito importante. De referir que a moda para as características instinto de
autoconfiança e ser útil ao país foi pouco importante enquanto que para as restantes cinco
características foi importante.

Finalmente, foi solicitado aos empreendedores, que indicassem qual a característica
mais representativa das dificuldades encontradas aquando da abertura da empresa. Dado
que se trata de questões abertas, foi necessário codificar as respostas. Foram obtidas 10
respostas diferentes, a saber: necessidade de recursos humanos qualificados, falta de equipa-
mento produtivo, falta de apoio estatal, falta de espaço para instalar a empresa, dificuldade
em escolher o ramo de actividade, falta de capital disponível, dificuldade em conseguir
empréstimos bancários, dificuldade em encontrar novos clientes, acções da concorrência e
falta de subsídios do Estado.

A principal dificuldade mencionada pelos empreendedores (23%) é falta de capital
disponível, que aliada a falta de subsídios do Estado (5.7%) perfazem quase 30% das princi-
pais características mais representativas que dificultam as acções dos empreendedores. A
terceira característica mais importante é a dificuldade em encontrar novos clientes com
18.6%. Claramente, ela está relacionada com a reduzida dimensão do mercado cabo-verdiano
e com a dificuldade em conquistar o mercado e em alcançar uma dimensão crítica por parte da
empresa. A quarta característica mais mencionada (17%) foi a dificuldade em obter recursos
humanos qualificados. De notar que, houve seis características mencionadas por quatro
vezes pelos inquiridos o que dá uma ideia da diversidade de dificuldades que é necessário ter
em conta: falta de equipamento produtivo, falta de apoio estatal, dificuldade em conseguir
empréstimos bancários, falta de espaço para instalar a empresa, acções da concorrência
e falta de subsídios do Estado.
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5. CONCLUSÕES GERAIS

Este estudo surgiu no sentido de tipificar as empresas criadas em Cabo Verde, parti-
cularmente na Cidade da Praia, bem como o perfil dos empreendedores que as criaram.

Este trabalho pretende assumir-se como um estudo exploratório com o fim de dar uma
visão dos empresários e das empresas criadas na Cidade da Praia, Cabo Verde. Assim, é o
ponto de partida para uma possível investigação mais aprofundada e alargada às restantes
ilhas do arquipélago com vista a ter uma visão aprofundada deste fenómeno em Cabo Verde.

Do estudo efectuado deve destacar-se que a tipologia das empresas criadas variam
em termos sectoriais sendo o sector com mais predominância o do comércio, constituída sob
a forma jurídica de sociedade por quotas em que as pequenas empresas são tipicamente
maioritárias.

A nível de tipologia das empresas verifica-se que:

Há uma grande predominância de empresas do sector de comércio, sob a forma de
sociedades por quotas e tendencialmente pequenas em termos de dimensão;
A maior parte das empresas tem uma facturação muito limitada, isto é, menos de 5
mil contos cabo-verdianos, sendo o seu mercado muito limitado: maioritariamente
a ilha de Santiago;
O investimento feito pelos empreendedores foi na sua maioria inferior a 5 mil
contos Cabo-verdianos. O seu financiamento foi feito com recurso ao capital dos
sócios, o que implica a sua dimensão reduzida e uma quase ausência de capital
alheio na constituição do capital da empresa;
Os 3 factores mais importantes utilizados pelos empreendedores como ferramenta
de diferenciação são: o preço, a qualidade do serviço/produto, a garantia da
qualidade e as especificações únicas dos serviços/produtos.

Ao nível do perfil dos empreendedores, verifica-se que:

São maioritariamente do género masculino, com uma média de idade de 43 anos,
casados e com formação superior;
A participação no capital da empresa foi feita com recurso a poupança pessoal,
seguido de entrada em espécie de bens pessoais. Refira-se ainda que a maioria
dos empreendedores participa na gestão da empresa;
Trabalhavam, na sua maioria, por conta de outrem e estavam satisfeitos com o seu
trabalho, mesmo assim enveredaram por um negócio próprio;
As três características mais importantes mais mencionadas pelos empreendedo-
res cabo-verdianos são: a dedicação, o relacionamento humano e a capacidade
técnica;
As principais motivações dos empreendedores cabo-verdianos são: a autonomia
e independência no trabalho, o ganhar dinheiro e o desenvolvimento de uma
actividade interessante e motivante;
As principais dificuldades que enfrentaram no início da actividade empresarial
são a falta de capital disponível, a aceitação do serviço/produto junto dos clien-
tes e a falta do apoio do Estado.

Uma primeira conclusão genérica óbvia é que os empresários cabo-verdianos avalia-
dos neste estudo têm os mesmos constrangimentos que os apresentados noutros estudos
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do mundo desenvolvido, como os mencionados por Bloodgood et al. (1995).
Falta, agora, estender este estudo às restantes ilhas do arquipélago cabo-verdiano,

de forma a complementá-lo e validá-lo para todo Cabo Verde.
De notar que este estudo apenas incidiu sobre as empresas já criadas, isto é, sobre

empresas que são o resultado positivo de um processo árduo que envolve uma fase de pré-
criação (estudo) e implementação. Nestas circunstâncias, acha-se igualmente importante a
recomendação de estudos subsequentes de forma a avaliar os seguintes campos não abor-
dados pelo presente estudo:

O processo e criação de empresas,

A fraca participação de empresárias;

A influência das agências públicas e do Estado no empreendedorismo cabo-
verdiano;
Os mecanismos a introduzir no sistema de ensino, de forma a fomentar a atitude
empreendedora;
A relação ente sistemas de incentivos e o processo de criação de empresas;

A identificação e análise dos principais factores que impedem a criação de empre-
sas.
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EVOLUÇÃO DAS 500 MAIORES EMPRESAS EM
PORTUGAL NA DÉCADA DE 90

Fátima I. Mota de Sousa1

António Carrizo Moreira2

RESUMO

O processo de mudança de paradigma económico ocorrida no final do século pas-
sado teve amplas repercussões a nível empresarial. Todavia, poucos estudos têm sido
feitos relativamente às principais empresas a operar em Portugal.

Tendo como ponto de partida o universo das 500 maiores empresas com activida-
des económicas em Portugal, pretende-se com o presente artigo saber como tem vindo
a evoluir o peso relativo do capital estrangeiro, o peso relativo do sector público face
ao sector privado, a variação do emprego e quais os sectores dominantes. Para tal, será
analisada a década de 90, altura a partir da qual existem dados disponíveis sobre as
maiores empresas a operar em Portugal.

Palavras-Chave: Grandes Empresas, 500 Maiores, Portugal

1. INTRODUÇÃO

Desde a década de 80 que Portugal tem passado por um processo de mudança amplo
na esfera económica. Destacam-se entre as principais mudanças, a entrada na União Europeia,
a crescente globalização económica, a evolução das telecomunicações e das tecnologias da
informação, a volatilidade dos mercados, a redução do ciclo de vida dos produtos e a concor-
rência crescente pelo capital estrangeiro. Estas mudanças têm tido como consequência uma
acrescida concorrência e uma progressiva sofisticação dos mercados e das relações entre
clientes, fornecedores e concorrentes.

A crescente globalização da economia e consequente integração dos mercados pare-
ce mais moldada para as grandes empresas do que para as PME. Se assim for, qual o papel
destas PME na economia nacional? Poderá Portugal concorrer tendo como base industrial
uma base diversificada de PME? Afinal, será que o processo de globalização da economia fez
com que as empresas maiores sejam cada vez maiores em Portugal? Qual será o relaciona-
mento entre as grandes empresas e as PME neste contexto conturbado?

Face ao conjunto amplo de questões e ao pequeno número de respostas, foi decidido
encetar uma jornada que permitisse diminuir as incertezas do meio envolvente e tentar saber
até que ponto, e como, as grandes empresas têm evoluído em Portugal. Assim, e dado o
elevado número de questões em aberto foi decidido empreender um estudo exploratório que,
por um lado, colmatasse parte das dúvidas existentes e, por outro lado, fosse o ponto de
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partida de trabalhos subsequentes no que toca a relacionamentos entre as grandes empre-
sas e as pequenas.

Perante este cenário, foi decidido avaliar a evolução das 500 maiores empresas em Portugal
na década de noventa, e a partir daí identificar a realidade económica portuguesa perspectivando o
papel da globalização e da mundialização na performance das empresas em Portugal.

O artigo está dividido em cinco secções. Na primeira faz-se uma pequena introdução
do artigo. Na segunda dá-se a conhecer a realidade empresarial portuguesa. A terceira sec-
ção apresenta a metodologia da investigação. Na quarta secção apresentam-se os principais
dados e a análise, pelo que se pode considerar como o núcleo do artigo. Finalmente, na
quinta secção são apresentadas as principais conclusões e as questões em aberto para
investigação futura.

2. A REALIDADE EMPRESARIAL PORTUGUESA

Portugal apresenta uma longa tradição industrial se bem que grandemente especi-
alizada em indústrias tradicionais de baixa incorporação tecnológica e em sectores associa-
dos à mão-de-obra intensiva (Monitor, 1994).

A indústria portuguesa é nitidamente dominada por PME – individualmente caracte-
rizadas por competências tecnológicas e de gestão limitadas e por escassos recursos – e um
número limitado de grandes empresas, sendo a maioria filiais estrangeiras (Guimarães, 1998).
Uma das consequências desta estrutura é que as grandes empresas portuguesas nunca
foram uma característica importante na orientação tecnológica/industrial da maioria das PME,
como aconteceu noutros países europeus (Guimarães, 1998).

A estrutura industrial portuguesa é muito desequilibrada e está ainda muito depen-
dente da importação de materiais, componentes e equipamentos (Monitor, 1994). A nível de
produção industrial, os sectores dominantes são os têxteis, o calçado, a madeira, a cortiça e
o mobiliário (MIE, 1995; DGEP, 2005).

Estruturalmente a indústria portuguesa é dominada por miríade de PME que repre-
sentam (Moreira, 2005):

99,8% do número de empresas;

79,8% do total de emprego;

mais de 50% das exportações;

65,5% do valor industrial bruto; e

65,7% do valor acrescentado bruto.

Efectivamente, pode afirmar-se que embora 0,2% das empresas sejam de grande dimen-
são, elas contribuem com cerca de 20% do emprego e com cerca de 21% do volume de vendas.
Assim, uma das características da indústria portuguesa é a de depender de um tecido industrial
tradicional, tecnologicamente fraco e de dimensões relativamente modestas.

2.1. O PORQUÊ DAS PME

De acordo com Guerra (1999) a teoria económica explica a existência das PME, mas
não lhes confere nenhum estatuto especial. Porém, o discurso político-económico, com
frequência, enaltece a importância deste tipo de empresas sobretudo pela sua importância
em termos de criação de emprego, valor acrescentado, exportações, inovação e flexibilidade
adaptativa aos ciclos económicos.



45
Embora as PME ocupem um lugar central na configuração de qualquer sistema eco-

nómico e social, constata-se que há alguns mal entendidos em torno do conceito e do
argumento da “pequenez dimensional” quando utilizados para fundamentar políticas públi-
cas específicas para este tipo de empresas. Para efeitos de maior reconhecimento económico
e social da importância das PME era desejável que a leitura negativa associada a uma alegada
insuficiência dimensional desse lugar a um virtuosismo existente nesta classe de empresas
para os sistemas económicos mais dinâmicos, nomeadamente no seu contributo estruturador
do desempenho das grandes empresas, como referido por Moreira (2000).

De acordo com Guerra (1999), o argumento da “pequenez dimensional” é relevante
porque muitas empresas, por um conjunto de razões, nascem e sobrevivem em mercados que
se situam aquém da dimensão crítica dos seus grupos estratégicos de referência, o que induz
a modelos organizacionais ineficientes, devido a sobrecustos administrativos e de transação,
e a insuficiente especialização funcional.

A preocupação e a apologia das PME não deve fazer esquecer a importância das gran-
des empresas na estruturação dos sistemas económicos, sobretudo nesta era da globalização.

Com efeito, Guerra (1999) afirma que, é empiricamente observável que as economias
mais dinâmicas e inovadoras não prescindem de grandes empresas e grupos económicos,
pelo seu papel estruturante e ordenador do sistema económico como um todo. De resto, por
comparação com outros países, se carências há no sistema económico português, uma delas
é a que resulta da relativa escassez deste tipo de operadores económicos aglutinadores de
constelações de empresas, cuja dinâmica relacional resulte na potenciação de sinergias.

Guimarães (1998) põe o dedo na ferida da política industrial portuguesa ao afirmar que
um dos grandes males da economia portuguesa é a falta de grupos económicos que interajam
com as PME nacionais. Moreira (2005) reconhece a falta de política de inovação que leve as
PME a acumular tecnologia e conhecimento no relacionamento com as grandes empresas.

A política pública tem apontado caminhos e, em muitos casos, encorajado estratégi-
as. Por ventura, é redundante dizer que Portugal continua a precisar tanto de PME como de
grandes empresas. O que não é gratuito afirmar é que todos os portugueses têm a ganhar
com um sistema económico pujante, que acolha múltiplas articulações virtuosas entre gran-
des empresas e grupos económicos, por um lado, e as PME, por outro, no contexto de uma
forte cultura de risco e empreendorismo.

Sintetizando, em qualquer sociedade as PME são relevantes, não só pelo que repre-
sentam em termos de criação de emprego e de riqueza, mas também como veículos de afirma-
ção de individualidade, de cidadania, do desenvolvimento local e regional e de sociabilida-
des múltiplas. Daqui emerge uma economia concorrencial ofertante de uma vasta variedade
de bens e serviços, da qual também beneficiam os consumidores.

No entanto, pelo facto das economias mais dinâmicas e inovadoras não prescindirem das
grandes empresas e dos grupos económicos, estruturantes e ordenadores do sistema económico
como um todo, o discurso apologético das PME não nos deve fazer esquecer a importância das
grandes empresas na estruturação dos sistemas económicos, sobretudo nesta era da globalização.
Desta forma, considera-se fundamental ter uma noção clara de como as grandes empresas têm
evoluído ao longo deste processo conturbado de globalização crescente, de forma a poder,
posteriormente, avaliar o relacionamento entre as PME e as grandes empresas.

2.2. O DESAFIO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DA ECONOMIA PORTU-
GUESA

O processo de internacionalização económica não deixou Portugal indiferente. Guer-
ra (1998) afirma que se assiste a uma grande mobilidade espacial dos factores primários de
produção - capital e trabalho - em busca de novas oportunidades. Enquanto que a mobilida-
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de do capital é motivada pela exploração de novas oportunidades de negócio e lucros, a
mobilidade do factor trabalho é motivada pela procura de novas oportunidades de emprego
e salários, sendo que o capital é relativamente mais móvel do que o factor trabalho.

A economia portuguesa enfrenta uma procura que não se limita ao mercado nacional.
A globalização da actividade económica é hoje uma realidade presente em todas as empre-
sas, independentemente da dimensão e do sector de actividade. Neste sentido a OECD
(1997) define dois tipos de globalização: a inward globalisation e a outward globalisation.
A primeira refere-se explicitamente aos casos de empresas que sofrem nos seus mercados
nacionais a concorrência das empresas multinacionais. A segunda relaciona-se com a deci-
são da empresa de se internacionalizar e passar a concorrer em mercados que vão além do
mero mercado nacional.

Face a este processo de globalização, pode-se afirmar que a competição é cada vez
mais intensa não podendo nenhuma empresa estar alheia a este fenómeno. Assim, a forma de
condução dos negócios alterou-se decisivamente e é importante que as empresas compreen-
dam que é necessário fazer face aos novos desafios concorrenciais internacionais, nomeada-
mente tendo em atenção os seguintes factores:

1. A percepção de especificidade dos mercados locais;
2. A necessidade de penetrar em mercados internacionais;
3. A necessidade de ganhar dimensão, de forma a poder tirar proveito da outward

globalisation;
4. A necessidade de adoptar procedimentos gestionários que lhes permitam proces-

sos de aprendizagem acelerada;
5. A percepção da importância da inovação tecnológica a nível de design do produ-

to, de adequação do processo de fabrico, de adequação organizacional, etc.;
6. A necessidade de qualificação dos recursos humanos; e
7. A importância da comunicação intra- e interorganizacional, especialmente perante

uma gestão à distância.

De forma sucinta, as empresas portuguesas devem ter em consideração, aquando do
seu processo de internacionalização, o relacionamento com as grandes empresas
multinacionais localizadas em Portugal, a fim de alavancarem neste relacionamento uma
outward globalisation.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS

O tema das grandes empresas em Portugal é um tema muito amplo. Tendo em conside-
ração que (a) o amplo conjunto de questões levantadas na primeira secção tornaria inviável
a implementação de um trabalho de investigação focalizado e (b) a obtenção de informação
sobre a população de grandes empresas em Portugal tornaria o trabalho inexequível, foi
decidido limitar o tema às 500 maiores empresas em Portugal devido à informação secundária
disponível. Assim, o presente artigo pretende avaliar a evolução das 500 maiores empresas
em Portugal durante a década de 90 seguindo a metodologia muito similar à proposta por
Quivy e Campenhoudt (1998) com as seguintes etapas:

1ª) Ponto de partida;
2ª) Exploração;
3ª) Abordagem teórica;
4ª) Estudo preliminar;
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5ª) Análise da informação;
6ª ) Ponto de chegada.

Como primeiro fio condutor da investigação, foi definido o tema à volta do qual ronda
o objectivo deste trabalho, e a partir do qual se tentou investigar o máximo possível, procuran-
do um aprofundamento do know-how específico. Assim, este artigo visa analisar a performance
económica das 500 maiores empresas em Portugal na década de 90, verificando se as 500
Maiores1 têm, à partida, um peso cada vez mais importante na economia portuguesa.

A segunda etapa, a de obtenção de informação, acabou por condicionar o tema da
investigação. Inicialmente, a obtenção da informação envolveu a procura de informação em
fontes secundárias consideradas fiáveis. Após uma análise sustentada na leitura de algumas
dessas fontes, foi decidido tomar como ferramenta principal a revista Exame, tanto pela
quantidade de variáveis, como pela idoneidade da empresa que leva a cabo esta edição2. No
entanto, há certas considerações que são feitas acerca da metodologia utilizada pela revista
Exame, mas que serão enunciadas no fim desta secção.

Numa terceira etapa, foi estipulada a abordagem do tema em causa, de forma a conseguir
explorar respostas para o desenvolvimento e para a comparação pretendida neste trabalho, ou
seja, o comportamento das 500 Maiores na economia portuguesa.

Tomando como ponto de referência a evolução das 500 Maiores na década de 90, e
face à falta de investigação sobre este tema, foi decidido centrar este estudo em quatro
vectores principais de informação:

Qual a origem nacional predominante neste universo e o peso relativo do capital
estrangeiro?
Qual o relacionamento sector privado/público neste universo?

Qual o sector de actividade predominante neste universo?

Qual a variação do emprego ao longo dos 10 anos?

Perante a dificuldade inicialmente sentida no estudo de um universo grandioso de
dados, foi decidido estabelecer como quarta etapa, um estudo preliminar, para não ser esco-
lhido um campo demasiado amplo de análise inicial. Restringiu-se então o mesmo a 4 anos:
1994, 1995, 1996 e 1997. Os dados utilizados nesta primeira abordagem foram: o sector de
actividade, a nacionalidade e o volume de vendas das 500 Maiores. Para o sector de activi-
dade foram considerados 28 ramos de actividade, pertencentes aos três grandes sectores da
economia: primário, secundário e terciário. Estes estão tipificados na tabela 1. Dada a rele-
vância dos dados obtidos, foi decidido estender a introdução dos dados aos restantes anos.

A quinta etapa corresponde ao estudo efectuado na secção 4 que permitiu a obten-
ção de algumas conclusões, que corresponde à sexta etapa ou ponto de chegada.

Quanto à metodologia utilizada pela revista Exame, foi considerado pertinente enun-
ciar algumas considerações:

A revista do ano n faz a análise do ano n-1, ou seja, a revista Exame do ano de 1991
efectua uma análise à performance das 500 Maiores do ano de 1990. Assim, foi
reposta a realidade cronológica.

1
 Por uma questão de comodidade, a parte restante do artigo referir-se-á às 500 Maiores e não às 500
maiores empresas em Portugal.

2
 De referir que Exame 500, Melhores e Maiores é uma edição especial da revista Exame. O seu objectivo
principal é premiar anualmente o desempenho da “melhor” empresa de cada sector de actividade entre as
500 maiores empresas em Portugal. Esta edição é publicada anualmente pela Abril/Controljornal e
Edipresse com o envolvimento da Dun & Bradstreet e da Arthur Andersen. A primeira compila toda a
informação económica enquanto que a segunda analisa as empresas e os sectores económicos.
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Tabela 1 - Sectores de Actividade Económica das 500 Maiores

Legenda SECTOR

A1 Agro-indústria
A2 Comércio
A3 Distribuição alimentar
A4 Comércio de veículos automóveis
A5 Construção
A6 Química
A7 Material eléctrico e de precisão
A8 Têxteis
A9 Comércio electro-electrónico
A10 Edição, informação e artes gráficas
A11 Minerais metálicos e não metálicos
A12 Equipamento de transporte
A13 Transportes e distribuição
A14 Madeira, cortiça e móveis
A15 Distribuição de combustíveis
A16 Serviços
A17 Vestuário e couro
A18 Hotelaria e restauração
A19 Transportes e comunicações
A20 Produtos farmacêuticos
A21 Celulose e papel
A22 Higiene e limpeza
A23 Metalomecânica e metalurgia de base
A24 Agricultura e pescas
A25 Água, electricidade e gás
A26 Telecomunicações
A27 Minas
A28 Imobiliária

Até ao ano de 1994 a revista Exame engloba num só, o sector “Transporte e
Distribuição” com o sector “Transportes e Comunicações”, e a partir desse ano
separa-os, desvirtuando a informação e atribuindo aos sectores mencionados em
cima um peso que separados não é relevante no universo da informação, no
entanto, neste estudo estes sectores foram sempre considerados em separado.
Por vezes atribui a uma determinada empresa um sector que não se enquadra na
sua actividade. Por exemplo a AUTOEUROPA está classificada como uma empre-
sa que se dedica à comercialização de veículos automóveis, quando deveria per-
tencer a um sector industrial. Devido à falta de conhecimento efectivo de todas as
empresas, foi decidido não fazer qualquer tipo de correcção sectorial.
Outra nota digna de interesse refere-se à não consideração de algumas empresas
por parte da revista Exame devido a atrasos na entrega de documentos. Nestas
circunstâncias estão-se a tirar conclusões por defeito, isto é, os dados mais rele-
vantes das 500 Maiores são efectivamente maiores aos aqui apresentados pelo
que para as conclusões do presente trabalho estas exclusões não são muito
relevantes. A nível sectorial algumas flutuações podem ser sentidas caso a dimen-
são da empresa seja elevada face à dimensão do sector. Tal como no caso anterior
a correcção não foi feita por falta de dados.
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4. A EVOLUÇÃO DAS 500 MAIORES NA DÉCADA DE NOVENTA

4.1.  A NACIONALIDADE DAS 500 MAIORES EM PORTUGAL

De acordo com Dias (2001), Portugal tem apresentado resultados decepcionantes na
atracção de investimento directo estrangeiro. Embora a competição do Leste Europeu expli-
que parte do desinteresse dos investidores pelo nosso país, ele não explica tudo. As seguin-
tes características encontram-se entre as principais causas da quebra do investimento direc-
to estrangeiro em Portugal: o baixo nível de formação da mão-de-obra portuguesa, o peso da
burocracia estatal, as insuficiências em matéria de acessibilidades aos grandes mercados da
Europa, o nível relativamente elevado de tributação em IRC, as próprias deficiências do
sistema de saúde (desencorajando a instalação dos técnicos estrangeiros em Portugal), o
pequeno mercado, em volume e em valor e, sobretudo, o baixo nível de competitividade das
empresas portuguesas.

A figura 1 apresenta a evolução das vendas das 500 Maiores empresas de acordo
com a sua origem nacional. Pode-se afirmar que, mesmo com os investidores estrangeiros a
afastarem-se (Dias, 2001), cerca de 36% do volume de negócios das 500 Maiores empresas
no ano de 1999 foram gerados por empresas de origem estrangeira.

Uma análise mais profunda permite constatar que a partir do ano 1993 há uma tendên-
cia crescente para o aumento da presença estrangeira em Portugal. Se o IDE está a diminuir,
este aumento só pode ser explicado pelo crescimento endógeno das empresas estrangeiras
que se encontravam em Portugal. De referir que a influência da Autoeuropa não deve ser
desprezável no peso das empresas estrangeiras em Portugal. Não obstante, embora se possa
argumentar que sendo o maior investimento estrangeiro feito em Portugal, provocou um
enviesamento na influência estrangeira, também se pode contrapor que, caso as autoridades
portuguesas tivessem prestado mais atenção aos factores de produção nacionais a influên-
cia estrangeira poderia ser bastante maior.

Figura 1 - Evolução das vendas das 500 Maiores de acordo com a nacionalidade.
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4.2.  OS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO E COOPERATIVO

Tal como se constata pela análise da figura 2, a maior fatia das 500 Maiores pertence
a empresas privadas e a tendência é para que essa fatia se intensifique. Dito de outra forma,
o share do sector público é cada vez menor. De notar que a tendência de diminuição do
sector público parece imparável: desde 1990 a tendência tem sido sempre de diminuição
tendo o share diminuído de 32% para 24% entre 1990 e 1999.

Esta tendência de diminuição pode ser explicada por dois factores diferentes:

- O primeiro está relacionado com a política de nacionalizações dos últimos gover-
nos, cujo objectivo tem sido evitar a derrapagem das contas do Estado;

- O segundo está relacionado com os resultados negativos crónicos de algumas
empresas públicas (exemplos claros são a RTP, a TAP, a Carris, o Metropolitano,
a Parque EXPO, os STCP, entre muitos outros) o que as impede de ter uma dimen-
são adequada e impossibilita um desempenho empresarial ao nível das empresas
mais competitivas privadas.

Fonte: Preparação própria a partir de Mota (2001).

Figura 2 - Evolução das 500 Maiores de acordo com a origem do sector

Relativamente ao sector cooperativo pode dizer-se que se tem mantido praticamente
constante desde 1990 e ronda os 3%, embora tenha aumentado em 1996 e 1997 para os 4%. A
esta tendência constante não deve ser alheio o facto de a política económica e industrial não
ter tido muita influência no sector cooperativo.

O sector privado tem tido um crescimento contínuo desde o ano de 1991, conforme se
representa na figura 2. Este crescimento deve-se, fundamentalmente, à entrada na União
Europeia que teve o condão de espevitar uma economia tendencialmente fechada. Embora se
possa afirmar que esse crescimento tenha sido à custa do sector público, deve ter-se em
consideração a influência atrás referida das empresas estrangeiras.
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4.3. AVALIAÇÃO GENÉRICA DOS SECTOR DE ACTIVIDADE

Uma caracterização genérica é sempre relativamente difícil devido ao facto de haver
em jogo uma grande quantidade de variáveis (por exemplo, a política industrial, a nacionali-
dade das empresas, as suas estratégias corporativas, as oportunidades de internacionalização
das empresas nacionais, as aquisições e fusões, as estratégias de diversificação, entre ou-
tras) pelo que se decidiu proceder a uma análise sectorial tendo em consideração a influência
de todos os sectores de actividade. Sempre que possível tentar-se-á explicar o comporta-
mento de cada sector tendo em conta o desempenho das empresas e as variáveis mais
relevantes em jogo.

Da observação dos dados (ver tabelas 2, 3, 4 e 5) pode constatar-se que, por um lado,
nem todos os sectores de actividade têm registado um crescimento similar e, por outro lado,
a dimensão das empresas tem uma influência cada vez maior no grupo das 500 Maiores.

O sector agro-alimentar (A1) tem vindo a decrescer sistematicamente relativamente
aos outros sectores: de primeiro lugar em 1990, em termos de volume de negócios, passou
para quarto lugar em 1999. Dito de outra forma, desde a adesão de Portugal à UE este sector
perdeu parte da protecção natural no seu mercado, pelo que sofreu sucessivos choques que
lhe provocaram uma nova dinâmica e alterações nas regras de funcionamento.

Após a adesão à UE o sector A1 foi obrigado a um esforço de harmonização de todas
as regras de manuseamento, de fabrico, de apresentação, de rotulagem e de higiene face aos
novos mercados. Assim, verificou-se uma entrada de novos concorrentes e uma concorrên-
cia ampla.

O grande desafio actual da indústria agro-alimentar passa pela melhoria (a) dos siste-
mas de segurança alimentar e (b) da melhoria da comunicação com o público, de forma a
conquistar a sua confiança, dando-lhe a conhecer todas as cautelas e cuidados que se
utilizam nos sistemas de controlo da qualidade do produto.

Se o posicionamento da indústria agro-alimentar no passado foi relevante é de notar
que ela foi ultrapassada pelos sectores A3 (distribuição alimentar), A4 (comércio de veículos
automóveis) e A15 (distribuição de combustíveis).

Tabela 2 - Sectores de Actividade de A1 a A7 de acordo com as vendas

Ano Sector A1 Sector A2 Sector A3 Sector A4 Sector A5 Sector A6 Sector A7
Vendas * % Vendas % Vendas % Vendas % Vendas % Vendas % Vendas %

1990 3.728.155 12.1 1.628.425 5.3 2.905.717 9.4 2.134.695 6.9 1.444.963 4.7 1.308.018 4.3 1.159.915 3.8
1991 4.093.350 11.7 1.755.310 5.0 3.787.911 10.8 2.353.917 6.7 1.932.882 5.5 1.280.554 3.7 1.399.397 4.0
1992 3.949.631 10.8 2.087.110 5.7 3.739.293 10.3 2.952.440 8.1 2.142.841 5.9 1.255.689 3.4 1.269.072 3.5
1993 3.963.697 10.1 2.114.963 5.4 3.739.293 10.3 2.833.197 7.2 2.121.527 5.4 1.245.114 3.2 1.236.151 3.2
1994 4.114.619 9.4 2.890.574 6.6 4.677.752 11.9 3.089.474 7.0 2.346.709 5.3 1.302.306 3.0 1.385.516 3.2
1995 4.434.777 9.3 3.550.603 7.4 5.185.348 10.9 2.646.477 5.6 2.609.461 5.5 1.327.296 2.8 1.712.413 3.6
1996 4.948.993 9.4 4.022.027 7.6 4.888.209 9.3 2.948.265 5.6 2.845.627 5.4 1.588.003 3.0 1.982.497 3.8
1997 5.176.255 9.2 4.066.999 7.2 5.915.878 10.5 3.539.201 6.3 4.192.217 7.5 1.686.012 3.0 2.185.029 3.9
1998 4.738.146 8.0 4.245.773 7.2 6.716.294 11.3 5.041.036 8.5 3.927.061 6.6 1.638.990 2.8 2.078.172 3.5
1999 4.554.878 6.7 4.393.402 6.5 8.229.198 12.2 9.455.318 14.0 3.567.437 5.3 1.268.408 1.9 2.113.935 3.1
* em milhões de Euros Fonte: Preparação própria a partir de Mota (2001).

No que se refere ao número de empresas entre as 500 Maiores, o sector melhor
representado é o do comércio (A2), que ronda nos últimos anos um valor à volta das 70
empresas. No entanto, este sector contabilizou, em 1999, cerca de 4400 mil milhões de Euros,
ocupando, por isso, um modesto quinto lugar por volume de negócios.

O sector da distribuição alimentar (A3) ocupava em 1999 o segundo lugar na
classificação das 500 Maiores, posição esta que se tem mantido similar ao longo da última
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década. A equação a que as empresas de distribuição têm de dar resposta é (Exame, 2000):
fazer face a uma concorrência crescente, num mercado cada vez mais amplo, onde as
tecnologias de informação já não são novidade e a qualidade e o preço deixaram de ser
factores de diferenciação, sendo antes condições indispensáveis de sobrevivência. A Sonae
assegura a liderança nas grandes superfícies, através do Modelo Continente, e a Jerónimo
Martins assume o pelotão nos supermercados, através da cadeia Pingo Doce.

Pelo segundo ano consecutivo, o sector de comércio de veículos automóveis (A4)
apresenta uma subida digna de nota. A grande fatia do negócio (Exame, 2000) vai para os
veículos ligeiros de passageiros novos e, nos usados, destaca-se uma quebra nos de gama
média, mas uma subida espectacular nas vendas de veículos automóveis de gama alta ou
mesmo de luxo.

Um facto digno de nota é que o sector A4, que estava em terceiro lugar em importância
relativa no ano de 1990, passou para primeiro em 1999, ao que não está alheio o aumento do
poder de compra médio da economia portuguesa ao longo da década.

O sector da construção (A5) é dos mais vitais para o desenvolvimento do país
devido à sua contribuição para a criação de emprego (Exame, 2000). Como se depreende da
análise à tabela 2 o sector A5 tem tido um crescimento contínuo desde 1990, com duas
excepções em 1993 e 1999, o que o coloca entre os mais dinâmicos a nível nacional.

Duas razões diferentes têm contribuído para o crescimento do sector da construção.
O primeiro está relacionado com o crescimento das obras públicas. O segundo está ligado
à procura de habitação durante a década de 90, embora alavancado pelos empréstimos à
compra de casa própria. Se este último foi o motor do sector A5, o primeiro promete manter
a importância do sector da construção em alta nos próximos anos devido, essencialmente
aos sinais de abrandamento na procura de habitação.

O sector químico (A6), outrora importante na economia portuguesa, tem vindo a perder
importância ao longo do tempo: de 4,3% de share em 1990 para 1,9% em 1999, conforme se
representa na tabela 2. Este facto é devido a três fenómenos paralelos. O primeiro está
relacionado com a diversificação da economia portuguesa, o que retirou alguma importância
ao sector químico. O segundo fenómeno está relacionado com a presença de algumas
multinacionais estrangeiras que após investirem em Portugal encetaram uma política de
restruturação interna das suas unidades fabris, pelo que as unidades em Portugal (de menor
dimensão face às congéneres na Europa) passaram a seguir estratégias de especialização. Um
terceiro fenómeno, que deverá ser aprofundado, estará relacionado com o desinvestimento de
algumas multinacionais em Portugal, após a entrada na UE, devido ao facto de poderem servir
o mercado português por intermédio de unidades mais eficientes na Europa.

O sector dos materiais eléctricos e de precisão (A7) tem mantido uma percentagem
relativamente constante entre os 3 e os 4 por cento do share das 500 Maiores em Portugal
ao longo dos anos em análise. Este sector vive essencialmente das exportações, o que se
deve ao facto de grande parte das empresas do sector serem multinacionais estrangeiras
com centros de produção em Portugal. De notar que a estabilidade ao longo do tempo tem
sido conseguida devido ao conjunto diversificado de indústrias que são abastecidas por
este sector: a produção de transporte, a distribuição de energia, as telecomunicações, a
indústria automóvel e a construção/habitação.

O ano de 1999 não foi especialmente favorável para a indústria têxtil (A8), pois
registou-se um abrandamento considerável do volume de negócios relativamente ao ano
anterior, como se constata na tabela 3. De notar que a perda de share deste sector tem
acontecido de forma relativamente contínua desde 1990. Não será pois de estranhar que o
sector se encontre no vigésimo lugar entre os 27 sectores em análise.

O sector tem, na sua generalidade, atravessado momentos difíceis com o processo
de globalização em curso e com a entrada na UE. Se por um lado o sector tem sofrido as
consequências de uma concorrência acrescida dos países do sudeste asiático, em termos
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de mão-de-obra mais barata, por outro lado, as empresas portuguesas têm perdido dimensão
e têm apostado na exportação. Dito de outra forma, as empresas portuguesas têm sido
vítimas da inward globalisation e não têm tirado proveito da outward globalisation, pelo
que não será de estranhar a perda de importância relativa do sector entre as 500 Maiores.

Tabela 3 - Sector de Actividade de A8 a A14 de acordo com as vendas

Ano Sector A8 Sector A9 Sector A10 Sector A11 Sector A12 Sector A13 Sector A14
Vendas * % Vendas % Vendas % Vendas % Vendas % Vendas % Vendas %

1990 781.003 2.5 743.319 2.4 352.895 1.1 620.111 2.0 1.989.830 6.5 1.084.681 3.5 393.422 1.3
1991 646.467 1.8 920.791 2.6 450.988 1.3 734.196 2.1 2.258.597 6.4 1.238.241 3.5 415.578 1.2
1992 585.299 1.6 962.600 2.6 576.850 1.6 839.562 2.3 2.064.470 5.7 1.354.281 3.7 439.501 1.2
1993 617.971 1.6 929.310 2.4 561.103 1.4 883.366 2.3 2.844.485 7.2 1.494.473 3.8 469.264 1.2
1994 774.763 1.8 1.038.402 2.4 678.036 1.5 847.542 1.9 2.967.069 6.8 1.457.428 3.3 505.711 1.2
1995 822.523 1.7 1.171.242 2.5 554.494 1.2 973.803 2.0 3.549.421 7.4 1.510.215 3.2 506.963 1.1
1996 762.517 1.4 1.283.083 2.4 665.366 1.3 1.239.418 2.4 5.125.951 9.7 1.627.183 3.1 541.899 1.0
1997 819.291 1.5 1.492.393 2.7 514.251 0.9 1.514.375 2.7 3.378.637 6.0 1.771.985 3.2 586.516 1.0
1998 898.804 1.5 1.735.862 2.9 576.261 1.0 1.600.947 2.7 3.092.592 5.2 2.065.243 3.5 584.347 1.0
1999 756.128 1.1 1.962.510 2.9 832.828 1.2 1.694.327 2.5 3.178.664 4.7 1.878.867 2.8 612.070 0.9

* em milhões de Euros Fonte: Preparação própria a partir de Mota (2001).

O comércio electro-electrónico (sector A9) tem aumentado o seu volume de facturação
desde 1990, embora o seu share tenha aumentado de 2,4% para 2,9%. Este aumento tem sido
baseado nos elevados investimentos em infra-estruturas tecnológicas e no desenvolvimen-
to de novas tecnologias como a Internet, os DVD e os jogos electrónicos, todos eles forte-
mente dependentes da informática. Não será de estranhar que os grandes do sector continu-
em a ser empresas multinacionais estrangeiras.

A edição e artes gráficas (A10) têm tido um movimento oscilatório relativamente
amplo tanto a nível de volume de vendas como a nível de share entre as 500 Maiores. De
notar que desde 1992 a sua quota diminuiu até que em 1998 retomou o crescimento. Este
crescimento pode ser explicado pelo clima de euforia das empresas tecnológicas (Internet e
dot.com) pelo que o investimento publicitário cresceu perto de 25% ao ano.

 Genericamente, o sector dos minerais metálicos e não metálicos (A11) tem tido uma
evolução crescente tanto em volume de negócios como em share em crescimento. Para este
desempenho tem contribuído o boom da construção civil e obras públicas, o que tem levado
as cimenteiras a um lugar de destaque no sector. De notar que, face às especificidades do
negócio – custos fixos elevados, fortes barreiras ao transporte e excesso de capacidade
instalada – não é de esperar que haja mudanças significativas no share a longo prazo.

O sector de equipamento da transporte (A12) tem tido uma evolução relativamente
atribulada desde 1990, tendo atravessado três períodos diferentes: a) um período de decrés-
cimo de importância, de 1990 até 1992, b) um período (1993/1996) de aumento do seu share e
c) finalmente, um período de novo decréscimo de importância. Estes períodos estão relacio-
nados com o vai-vém de algumas multinacionais (Renault) e com o emagrecimento de outras
(General Motors e Ford).

O sector dos transportes e distribuição (A13) tem tido um posicionamento estável
durante a década de 90 embora tenha apresentado uma quebra significativa de share no ano
de 2000. A entrada da Portugalia e o desempenho meritório de muitas empresas transitárias –
após restruturação aquando da entrada na UE – levou o sector a crescer até atingir shares
superiores a 3,5%. Outro factor importante na dimensão do sector é o peso do Estado – CP,
TAP, STCP – que tem “investido” na manutenção de alguns “elefantes brancos” durante
longos anos.

O sector da madeira, cortiça e móveis (A14), embora tenha crescido sistematicamente
desde 1990, tem vindo a perder posições entre as 500 Maiores. Este sector apresenta duas
perspectivas diferentes. O sector da cortiça enfrenta uma concorrência crescente de materi-
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ais alternativos, que têm vindo a impor-se pela facilidade de fabrico e baixo custo. O proces-
so de concentração no sector corticeiro é relativamente limitado. O sector da madeira e
móveis tem procurado uma concentração maior devido à necessidade de ganhar dimensão
para concorrer em mercados mais alargados. Assim, pode-se afirmar que face à população de
PME, estes dois subsectores tradicionais enfrentam um sério desafio pela frente: ou crescem
e atingem uma dimensão crítica para fazer face a desafios mais alargados ou correm o risco de
ter uma dimensão pequena e, assim, servem de buffer das grandes empresas.

Depois de vários anos consecutivos em que era o melhor representado nas 500 maiores
em termos de vendas, o sector da distribuição de combustíveis (A15) viu-se, em 2000, relegado
para o terceiro lugar (ver tabela 4). A sua facturação foi ultrapassada pelos sectores do comér-
cio de veículos automóveis (A4) e da distribuição alimentar (A3), que registaram, respectiva-
mente, vendas globais de cerca de 9500 e 8230 mil milhões de Euros. O antigo líder, o sector da
distribuição de combustíveis ficou-se pelos cerca de 7600 mil milhões de Euros, restando-lhe a
consolação de lhe continuar a pertencer a maior empresa portuguesa, a Petrogal.

Tabela 4 - Sector de Actividade de A15 a A21 de acordo com as vendas

Ano Sector A15 Sector A16 Sector A17 Sector A18 Sector A19 Sector A20 Sector A21
Vendas * % Vendas % Vendas % Vendas % Vendas % Vendas % Vendas %

1990 3.611.377 11.7 360.646 1.2 351.114 1.1 228.559 0.7 1.500.958 4.9 224.998 0.7 878.094 2.9
1991 4.470.511 12.7 498.544 1.4 313.285 0.9 195.185 0.6 1.665.416 4.7 305.808 0.9 870.318 2.5
1992 4.488.682 12.3 833.451 2.3 292.695 0.8 154.134 0.4 1.570.675 4.3 324.882 0.9 850.455 2.3
1993 4.933.041 12.6 885.685 2.3 390.948 1.0 153.231 0.4 1.132.416 2.9 354.635 0.9 469.005 1.2
1994 5.820.762 13.3 729.617 1.7 338.454 0.8 215.082 0.5 548.169 1.2 357.593 0.8 1.158.204 2.6
1995 6.332.848 13.3 766.837 1.6 385.980 0.8 222.030 0.5 558.923 1.2 456.774 1.0 1.570.725 3.3
1996 6.834.299 13.0 899.118 1.7 420.322 0.8 218.069 0.4 428.333 0.8 658.668 1.3 1.155.750 2.2
1997 7.046.797 12.5 1.000.394 1.8 393.806 0.7 260.198 0.5 467.384 0.8 797.234 1.4 1.309.015 2.3
1998 7.075.473 11.9 1.603.416 2.7 380.518 0.6 354.855 0.6 512.201 0.9 826.942 1.4 1.225.502 2.1
1999 7.569.552 11.2 1.710.682 2.5 395.282 0.6 446.639 0.7 562.225 0.8 1.429.081 2.1 1.382.368 2.0

* em milhões de Euros Fonte: Preparação própria a partir de Mota (2001).

O sector dos serviços (A16) tem tido um share relativamente constante desde 1990,
com excepção dos anos de 1992, 1993, 1998 e 1999, onde ultrapassou a barreira dos 25%. A
este aumento não será estranho a aposta do Estado no sector terciário para ganhar a batalha
da competitividade através dos diferentes programas de apoio e incentivo empresarial. Nes-
te sector, o que está em voga é o admirável mundo da Internet e da televisão digital. Assina-
tura digital e factura electrónica são termos que brevemente entrarão no vocabulário quoti-
diano, naquilo que promete ser, mais do que a desmaterialização dos contratos, um verdadei-
ro passo no sentido da proximidade entre a oferta e a procura e um ponto de viragem para a
desburocratização da pesada máquina do Estado.

Ligar metade das casas portuguesas à Internet e duplicar o número de conteúdos
nacionais na rede até 2003 foram metas igualmente estabelecidas pelos planos governamen-
tais que influenciaram o crescimento do sector. Igualmente, ligar todas as escolas e colocar
todos os serviços públicos on-line até 2006 criaram promissoras expectativas de crescimen-
to. Uma outra frente de vitalidade deste sector pluralista respeita ao emprego: como é um
segmento criador líquido de postos de trabalho a aposta do Estado parece firme.

O sector do vestuário e couro (A17) continua a perder importância relativa não só no
seio das 500 Maiores como também na indústria transformadora. Sem possuir níveis sufici-
entes de diferenciação e de competitividade, e tendo em conta o atraso competitivo do
sector, sobretudo na falta de flexibilidade dos processos de produção e na falta de recurso
humanos com formação, não será de estranhar que as PME do sector não tenham sido
capazes de atingir uma dimensão crítica que lhes permita fazer face aos desafios da
globalização.
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O sector da hotelaria e restauração (A18) tem tido uma importância marginal no seio

das 500 Maiores ao longo da época em análise devido ao baixo nível de concentração do
sector.

Embora tenha tido um peso desprezável, o sector de produtos farmacêuticos (A20)
começa a ter alguma importância relativa em Portugal com um share que atinge os 2% em
1999. Assim, não é de estranhar que o grande peso do sector se faça à custa das empresas de
capital estrangeiro.

As privatizações e aquisições foram as grandes contribuições para reforçar a
reestruturação do sector da celulose e papel (A21). Entre elas salienta-se a privatização de
uma parte do grupo Portucel. No que se refere às matérias-primas do sector A21, o abate de
árvores da mancha florestal portuguesa continua a não ser suficiente para cobrir as necessi-
dades de produção da indústria nacional, que se vê forçada a recorrer à importação.

O mercado do sector higiene e limpeza (A22) inova a uma velocidade alucinante. Por
dia são gastos 685 quilos de sabonete; numa hora são vendidos 1826 preservativos; também
numa hora são utilizados 50228 fraldas para bebé; e, por segundo, 11 rolos de papel higiénico
(Exame, 2000). Este fim de século viu de facto surgirem produtos cada vez mais vocacionados
para a limpeza fácil e para indivíduos ou famílias sem tempo disponível.

O sector da metalomecânica e metalurgia de base (A23) enfrenta fortes transforma-
ções para flexibilizar a produção, poupar recursos e adaptar-se às novas exigências ambientais.
O sector vive essencialmente de exportações e, no mercado nacional, saiu beneficiado com
o crescimento desenfreado da construção e obras públicas. Este sector, a nível prospectivo,
será prejudicado nos cenários futuros, principalmente pelo abrandamento da construção
que se tem sentido e que a longo prazo se deve manter em declínio.

O sector da agricultura e pescas (A24) encontra-se, neste momento, a queimar os
últimos cartuchos, ou seja, ampliar a produtividade e o rendimento na lavoura e aumentar as
exportações ao ano. Com níveis de produtividade e de desenvolvimento em franco decrésci-
mo há muitos anos, com um share em 1990 de 0,3 e de 0,2 em 1999, o sector primário dispõe
de “duas” alternativas: mudar a vida ou mudar de vida.

Tabela 5 - Sector de Actividade de A22 a A28 de acordo com as vendas

Ano Sector A22 Sector A23 Sector A24 Sector A25 Sector A26 Sector A27 Sector A28
Vendas * % Vendas % Vendas % Vendas % Vendas % Vendas % Vendas %

1990 311.644 1.0 779.746 2.5 91.405 0.3 1.730.729 5.6 159.890 0.5 207.246 0.7 50.987 0.2
1991 282.933 0.8 638.122 1.8 140.890 0.4 2.082.905 5.9 183.538 0.5 167.890 0.5 0 0.0
1992 322.189 0.9 512.545 1.4 153.256 0.4 2.309.175 6.3 217.082 0.6 165.761 0.5 0 0.0
1993 322.902 0.8 492.079 1.3 172.564 0.4 2.444.923 6.2 1.346.729 3.4 146.706 0.4 0 0.0
1994 335.272 0.8 489.201 1.1 178.989 0.4 2.930.323 6.7 1.961.263 4.5 187.738 0.4 0 0.0
1995 344.789 0.7 711.685 1.5 175.717 0.4 3.130.057 6.6 2.249.244 4.7 204.692 0.4 0 0.0
1996 394.644 0.7 841.407 1.6 181.019 0.3 3.198.547 6.1 2.787.218 5.3 144.392 0.3 0 0.0
1997 416.451 0.7 837.906 1.5 114.589 0.2 3.340.026 5.9 3.214.284 5.7 142.826 0.3 0 0.0
1998 451.377 0.8 731.717 1.2 201.684 0.3 3.500.574 5.9 3.447.726 5.8 105.441 0.2 0 0.0
1999 453.677 0.7 715.625 1.1 124.166 0.2 4.005.482 5.9 4.109.636 6.1 106.663 0.2 0 0.0

* em milhões de Euros Fonte: Preparação própria a partir de Mota (2001).

Nem todas as três fontes energéticas – água, electricidade e gás (A25) – contribuíram
de igual forma para manter a nossa economia no primeiro lugar de crescimento europeu em
2000. No entanto, no mercado interno aposta-se no crescimento de forma directa, pela con-
quista de novos clientes, e, a nível internacional, a expansão conquista-se pela participação
no capital de empresas já implantadas no mercado.

O subsector da água recebeu o maior investimento dos últimos 10 anos. O seu núme-
ro de clientes aumentou, principalmente os clientes municipais, que contribuíram bastante
para este acréscimo, através da expansão do consumo a outros municípios.
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No subsector eléctrico, o ano de 1999 foi marcado pela expansão dos negócios do
grupo EDP: cresceram as vendas e o número de clientes, tanto a nível interno como interna-
cional (por exemplo, no Brasil). O ano de 1999 fica célebre pela descida das tarifas eléctricas
relativamente aos preços em vigor no ano anterior, isto, numa tentativa de aproximar os
preços à média europeia e fazer face à liberalização do mercado.

O subsector do gás ficou marcado em 1999, pela expectativa criada à volta do
gás natural. A empresa Gás de Portugal assegura (Exame, 2000) que o fornecimento de
gás natural pode realizar-se a um preço mais baixo do que o do gás engarrafado e do
propano canalizado, e garante maior segurança aos utilizadores e maior protecção ao
meio ambiente.

Os dados de 1999 não deixam margem para dúvidas, o sector das telecomunicações
(A26) teve um amplo crescimento, pois tornou-se um dos sectores mais activos da economia
portuguesa. O número de acessos móveis ultrapassou o dos fixos e houve uma pressão
considerável sobre os custos médios das chamadas.

O sector das telecomunicações tem tido um crescimento vertiginoso em termos rela-
tivos e absolutos: de um share de 0,5% em 1990 passou para um share de 6,1% em 1999. Para
isso têm contribuído enormemente o aparecimento dos telemóveis e dos operadores móveis
que têm procurado estratégias de crescimento sustentado, por forma a alcançar a liderança
de mercado.

De notar que a liberalização do mercado, o desenvolvimento de infra-estruturas da
rede fixa, serviços móveis, transmissão de dados, serviços de audio-texto, televisão por cabo
e o desenvolvimento da terceira geração de telemóveis com tecnologia UMTS é capaz de
provocar uma corrida ao crescimento pelo que não será de estranhar que futuramente o
sector das telecomunicações (já de si muito concentrado) passe a ombrear pelo share líder
das 500 Maiores em Portugal.

O sector mineiro (A27) é representado por uma única empresa nas 500 Maiores, a
Somincor, que encerrou o ano de 1999 com prejuízos elevados. A nível internacional (Exame,
2000) mantém-se como a maior mina de estanho da União Europeia e é responsável por cerca
de 1% da produção mundial de cobre e 3% de concentrados de cobre. Incontornável é a
competitividade ameaçada deste sector, com a volatilidade dos mercados e com os custos de
produção de uma mina em profundidade com teores de minério em inversa proporção à
tonelagem de rocha que tem de extrair e tratar.

Finalmente, o sector imobiliário (A28) teve uma ascensão e queda quase imediatas.
A última vez em que conseguiu figurar entre as 500 maiores, foi no ano de 1990, em que
apenas duas imobiliárias constaram dessa listagem. O cenário deste sector deve manter-se
inalterável.

4.4. EMPREGO

Ao longo da década de noventa a evolução da criação do emprego das 500 maiores
tem tido uma tendência negativa, tal como se apresenta na figura 3. Não obstante, vê-se que
há duas tendências opostas quando se compara a origem da nacionalidade, conforme se
apresenta na figura 4.

O investimento estrangeiro no universo das 500 Maiores, em 1999, foi responsável
por cerca de 25% da criação de emprego. Este é um indicador relevante, dado que as empre-
sas estrangeiras detêm apenas 34% do volume de negócios global. Outro facto digno de
relevância é que ele tem crescido de forma quase sistemática acompanhando o crescimento
do volume de vendas das empresas estrangeiras ao longo do tempo. No entanto, pode
afirmar-se que esta tendência crescente nas empresas estrangeiras está relacionada com o
conteúdo da mão-de-obra intensiva de muitos desses investimentos em Portugal.
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                                                                             Fonte: Preparação própria a partir de Mota (2001).

Figura 3 -  Evolução do número de trabalhadores nas 500 Maiores

                                                                            Fonte: Preparação própria a partir de Mota (2001).

Figura 4 -  Evolução do número de trabalhadores de acordo com a origem nacional

A distribuição do emprego pelos sectores público, privado e cooperativo nas 500
Maiores está apresentado na figura 5. É de notar que, apesar dos media assegurarem que a
máquina do Estado nunca teve números tão elevados de funcionários públicos, o que se
pode verificar é que, pelo menos relativamente às maiores empresas públicas, a tendência
tem sido decrescente. A este facto não é alheio a perca de dimensão relativa do sector
público face ao dinamismo das grandes empresas do sector privado. Variação contrária teve
o sector privado que passou de um share de emprego de 54,8 para 71,6%, entre 1990 e 1999.

De acordo com a tabela 6, os sectores que mais contribuíram para a criação líquida de
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postos de trabalho foram essencialmente quatro: o comércio (A2), a distribuição alimentar
(A3), o sector dos serviços (A16) e o das telecomunicações (A26). A revelação do número de
trabalhadores nos três primeiros sectores relativamente a outros é de destacar e justifica-se
sobretudo porque são actividades orientadas para o cliente e com uma elevada componente
humana. O crescimento do emprego no sector das telecomunicações explica-se pelo boom
das comunicações móveis, o que dinamizou a criação de emprego nesse sector.

Fonte: Preparação própria a partir de Mota (2001).

Figura 5 - Variação do número de empregados a nível sectorial

Tabela 6 - Sectores geradores de maior criação de emprego

Ano Sector A2 Sector A3 Sector A16 Sector A26
Nº Empregados % Nº Empregados % Nº Empregados % Nº Empregados %

1990 7.602 1,9 18.504 4,7 7.451 1,9 1.389 0,4
1991 6.655 1,7 23.443 6,1 8.009 2,1 1.531 0,4
1992 9.116 2,6 25.656 7,4 10.869 3,1 1.581 0,5
1993 7.637 2,2 25.656 7,3 14.471 4,1 14.997 4,3
1994 7.411 2,2 27.245 8,0 12.414 3,7 22.270 6,5
1995 9.407 2,9 30.944 9,4 6.378 1,9 21.697 6,6
1996 10.135 3,0 27.349 8,2 11.369 3,4 21.041 6,3
1997 12.373 3,8 31.273 9,5 12.410 3,8 19.245 5,9
1998 9.785 2,9 41.216 12,0 16.171 4,7 20.101 5,9
1999 10.610 3,0 65.446 18,6 14.738 4,2 20.317 5,8

Fonte: Preparação própria a partir de Mota (2001).

5. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS

A economia portuguesa atravessa um momento de mudança ímpar na sua história
com amplas repercussões a nível empresarial. Parece claro que a globalização exige às empre-
sas um considerável esforço de adaptação à nova realidade mundial, com métodos cada vez
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mais apurados de administração empresarial, de controle eficaz do capital financeiro, de
introdução de novas tecnologias e de gestão da produção e de incorporação de mão-de-obra
altamente qualificada.

Na arena empresarial a competição e a competitividade tornaram-se implacáveis na
luta pela sobrevivência. É notório que o poder das empresas é desigual, não sendo estranho
que surjam novas potências empresariais e que algumas clássicas se afundem. Face ao
processo de mudança perspectiva-se que alguns sectores da economia estejam a caminho
de uma concentração crescente, criando perspectivas de monopolização e dificultando a
entrada de novos concorrentes, enquanto que outros sectores podem cair no esquecimento.

No referente ao estudo analisado, é claro que a década de noventa foi de ampla
mutação para as 500 Maiores em Portugal, conforme se viu na secção anterior:

As empresas portuguesas perderam, sistematicamente, quota para as suas
congéneres estrangeiras;
As empresas do sector privado aumentaram o seu share à custa das empresas
públicas;
O grau de concentração (medido como a percentagem do volume de vendas dos
5 maiores sectores analisados) ultrapassou, pela primeira vez os 50% no ano de
1999 que indicia uma tendência crescente; e
O volume de emprego tem tido uma tendência claramente decrescente verificando-
se, no entanto, um crescimento no número de empregados das empresas estrangei-
ras e um franco decréscimo do número de empregados das empresas nacionais.

É importante destacar que a nível sectorial as mudanças não são muito radicais.
Enquanto que os cinco sectores mais importantes no início da década de noventa são os de
Distribuição de Combustíveis (A15), o Agro-industrial (A1), o de Distribuição Alimentar
(A3), o de Comércio de Veículos Automóveis (A4) e o de Equipamento de Transporte (A12),
no fim da década os mais importantes eram os de Comércio de Veículos Automóveis (A4), o
de Distribuição Alimentar (A3), o de Distribuição de Combustíveis (A15), o Agro-industrial
(A1) e o de Comércio (A2). Genericamente, pode afirmar-se que apenas houve uma troca nos
lugares cimeiros, tendo o Equipamento de Transporte (A12) dado lugar ao de Comércio (A2).

Se até algumas décadas atrás se acreditava que para um país se tornar numa grande
potência mundial era necessário que ele tivesse um imenso território, com inúmeros recursos
naturais e uma grande população, a emergência de Taiwan, Singapura, Hong Kong e Coreia do
Sul deixou bem claro que os padrões competitivos mudaram drasticamente com a globalização.

Como sempre acontece, as vencedoras dos sectores revelam um pouco os seus
segredos. Assim, o peso das grandes empresas revela a importância das economias de
escala e do funcionamento em rede. A uma cultura de inovação juntam redução de custos,
sem sacrificar a qualidade e investimentos em tecnologia, em processos (de organização, de
trabalho e de gestão) e em recursos humanos. Claramente, o desafio que se coloca à frente
das 500 Maiores é o mesmo: concorrer em espaços mais alargados e interagir com as outras
empresas da cadeia de valor por forma a ganhar competitividade.

Na investigação, tal como na vida, nada é absoluto. Chegou-se ao fim de uma etapa
com a noção de que falta imenso por fazer. Nestas circunstâncias, foi decidido investir no
futuro balizando um trabalho prospectivo que complemente o apresentado no presente
artigo. Desta forma, as perspectivas de investigação futura são variadas e poderão englobar
os seguintes temas:

A forma como os diversos sectores estão inter-relacionados. Por exemplo qual o
grau de relacionamento do comércio de automóveis com o sector da metalomecânica
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e qual a correlação entre o crescimento do sector das telecomunicações com o da
electronica e de precisão. Face a algum relacionamento entre eles poderá uma polí-
tica industrial e de inovação concertada ser mais interessante do que uma política
industrial e de inovação horizontal como a praticada em Portugal hoje em dia?;
Qual o relacionamento entre as 500 maiores e as PME? Há alguma
complementariadade entre estes dois tipos de empresas? Poderá (deverá) a polí-
tica industrial portuguesa ser perspectivada tendo em conta as diferentes cadeias
de valor e o relacionamento entre as grandes empresas e as PME de forma a
potenciar as complementaridades dinâmicas entre elas?;
De que forma o VAB, a rentabilidade dos capitais próprios e a solvabilidade dos
diferentes sectores é comum entre as PME e as 500 maiores. Dito de outra forma,
serão as estratégias das empresas condicionadas de alguma forma pelas estrutu-
ras sectoriais? De que forma os três rácios supracitados condicionam o cresci-
mento nos diferentes sectores?;
Se do ponto de vista económico não há óbices quanto à nacionalidade das empre-
sas do ponto de vista legal e da tomada de decisão a diferença é grande. Nestas
circunstâncias, não será mais adequado avaliar como a política industrial pode
fomentar o estabelecimento de alianças estratégicas entre as empresas nacionais
e as estrangeiras tendo em vista: (a) uma aprendizagem tecnológica induzida; e (b)
a participação de algumas empresas portuguesas no capital destas estrangeiras?

Como se depreende do até aqui exposto, o tema das 500 Maiores está longe do fim.
Embora a investigação exploratória encetada tenha ajudado a esclarecer alguns pontos,
trouxe consigo novas questões que permanecem como desafios para outros voos. Assim,
pode dizer-se que se uma etapa foi superada uma outra começa a despontar pela frente.
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VIVIR DE LA BASURA.
EL LABERINTO DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Fernando Gil Villa*

RESUMEN

El análisis de la toma de decisión del cierre de un basural en el nordeste de Brasil es
utilizado para reflexionar sobre la exclusión social. Cómo la política social y el análisis
social pueden provocar efectos excluyentes no deseados. En buena parte, esto se debe
a la falta de consideración de las funciones sociales que cumple la subcultura de la
basura frente a los aspectos de economía política o del medio ambiente.

I. INTRODUCCIÓN

En el siguiente artículo analizaré cuáles son los motivos que llevan a los políticos a
eliminar los basurales, qué tipos de argumentaciones  escritas por los analistas “críticos” –
de corte económico y no cultural- proporcionan una especie de cobertura teórica o “excusa
intelectual” para llevarla a cabo, y por último, qué tipo de exclusiones sociales nuevas
aparecen con dicha decisión.

Intentaré demostrar cómo la decisión de eliminar un basural no sólo no aumenta las
oportunidades de los excluidos sino que las disminuye, y en este sentido puede ser tomada
como ejemplo para reflexionar sobre las limitaciones tanto de la política social -cuando se
piensa desde la perspectiva clásica del despotismo ilustrado-  como de los análisis simples y
dualistas de la exclusión social.1 Para lograr ver este efecto, el analista debe estudiar las
funciones no sólo explícitas sino también latentes que cumple el basural. Me centraré en el
estudio de un caso concreto para llevar a cabo estos objetivos.

El basural de Roger se creó entre 1958 en João Pessoa. La capital de la Paraíba, Estado
situado en el Nordeste de Brasil, concretamente en el extremo más oriental de América del
Sur, tiene menos de un millón de habitantes, un tercio de los cuales vive en favelas. Como
todos los basurales al aire libre que surgieron en los años cincuenta en este país,  se trataba
de una extensión de tierra alejada del centro de la ciudad en la que se depositaban los
desperdicios, transportados con animales de carga. En este sistema tan rudimentario, la
basura no recibe tratamiento técnico, la estrategia municipal consiste en el simple alejamiento
del desecho. Abandonada a su suerte, la basura se va amontonando hasta constituir una
montaña. En el centro de la misma se crea una especie de cráter, el forno u horno, un hueco
donde trabajan los catadores.

* Professor Catedrático da Universidade da  Salamanca

1
 En este sentido, este artículo supone un ejemplo práctico del enfoque complejo que he defendido en mi
libro La exclusión social.
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Los catadores son las personas que viven literalmente de la basura, es decir, aquellas

cuyo sustento principal consiste en la selección de objetos desechados con el doble objetivo
de su consumo directo o indirecto y de su venta a intermediarios –atravessadores- en
contacto con las empresas de reciclaje. En los alrededores del basural, los atravessadores,
instalan sus talleres, con la apariencia de pequeños almacenes de chatarra, en nuestro caso,
tres o cuatro, todavía operativos con el cierre del basural.

El basural se halla situado en un barrio popular céntrico, donde pueden divisarse algunos
de los edificios históricos más emblemáticos de la ciudad, como la Iglesia de San Francisco.
Geográficamente, se trata de una planicie formada por el estuario del río Paraíba, con un suelo
salino rico en azufre y con una vegetación y fauna, en el pasado, típica de los manglares.

Un informe de la UNICEF, en 1999, estimaba que en Brasil había alrededor de 50000
menores viviendo de la basura. El informe añade que en algunos casos, niños y adolescentes
representan la mitad de los catadores. En los años noventa había más de trescientas familias
viviendo del basural Roger.  Aunque los datos de que dispone el propio servicio estadístico
del ayuntamiento no son exactos, en 1998 habría alrededor de quinientas personas, de las
cuales más de trescientas eran menores de edad. Ese mismo año se creó el Condominio
Esperança, en el que se realojaron 138 familias. Se trata de un conjunto de 20 bloques de
viviendas con ocho apartamentos en cada uno y divididos en dos plantas. Cada apartamen-
to tiene 24 metros cuadrados y en ellos se alojan familias con una media de 6 miembros.
Además del techo, la política de realojamiento incluía a las familias en el programa PETI por
el cual se otorga un dinero a los padres para garantizar que los hijos acudan a la escuela. Pero
la fuente de renta de los realojados siguió siendo el basural y la mayor parte de sus hijos
continuó acompañándoles en su trabajo.

2. LA DECISIÓN POLÍTICA DE LA ELIMINACIÓN DEL BASURAL.

En agosto del año 2003 el basural de Roger fue extinguido y sustituído por un parque
ecológico en el que se plantaron 1500 árboles. El conjunto de medidas adoptadas por el
gobierno municipal del momento, incluyó, en lo que se refiere a los catadores, el contrato de
trabajo de más de trescientos de ellos para tres grandes sectores: el programa de recogida de
basura “puerta a puerta”, en la ciudad, el nuevo aterro y la reconstrucción ecológica del
parque, en el antiguo Roger, donde se creo la Unidade de Triagem de Reciclados. Ahora
bien, ¿qué razones tuvieron los políticos para deshacerse del basural?

João Pessoa, la capital del estado de la Paraíba,  con una población de menos de un millón
de habitantes, tiene la virtud de haber sido catalogada por la ONU (Eco-92) como la segunda
ciudad más verde del mundo, con 29,3 metros de mato por habitante. En estas condiciones, un
basural al aire libre resalta todavía más su carácter de estigma, habida cuenta de su privilegiada
situación, cerca del centro histórico. Junto con las medidas puestas en marcha destinadas a su
desaparición, el Ayuntamiento publica en el año 2003 un libro-documento con fotografías en el
que se explican las razones.2 La primera de ellas, enunciada de forma general, es la conciencia del
basural como estigma en el currículum verde la ciudad. La retórica del alcalde es la del anatema. La
basura se contrapone a la calidad verde paisajística de la ciudad.

El lema que se lee en la bandera del es orden y progreso. El alcalde y su equipo de
gobierno representan el progreso. “A partir de ahora –escribe el alcalde- podremos crecer
con higiene y orden”. João Pessoa quiere crecer como Chicago, respetando el mismo patrón
de progreso, sus mismos valores, esos en los que el verde ocupa la parte alta de la jerarquía.
El discurso del alcalde adquiere tonos épicos, narra una epopeya. El basural era el Mal. “El
sobrevuelo de los buitres era un aviso de que algo precisaba ser hecho por el bien de nuestra

2
 Se trata de un libro no paginado, fotografías, textos diversos, incluidos el del alcalde, titulado Lixão de
Roger: O começo e o fim, João Pessoa: Secretaria de Comunicação Social.
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gente”. Junto a fotografías espectaculares que muestran niños con mascarones con la
montaña de desperdicios como fondo, puede leerse otro párrafo especialmente esclarecedor
del discurso: “El mal que hace 45 años manchara el paisaje del Varadouro, barrio que vio
nacer João Pessoa, será finalmente extirpado de la vida de los pessoenses: 5 de agosto del
2003”. Una nueva nota: la preocupación por el origen. El insulto, el basural como insulto, es
todavía mayor por otra razón: se instaló en el lugar donde nació la ciudad. ¿Por qué puede
esto molestar? ¿Por qué tendría que suponer este hecho un agravamiento de los motivos?
Por ninguna razón objetiva, evidentemente. Si en un barrio de nuestra ciudad se propaga un
virus, nuestra misión como autoridad será la de tomar las medidas para su eliminación,
independientemente de qué barrio sea. Si por acaso actuamos con más contundencia en un
barrio que en otro, estaremos actuando de forma discriminatoria. La autoridad municipal
emplea por tanto una razón peligrosa en su retórica. ¿De dónde le viene? Sin duda de sus
señas de identidad sociales. Se posiciona de nuevo del lado de los valores de la clase media.
De nuevo el discurso delata esta posición, negando su neutralidad –en teoría la autoridad
está al servicio del pueblo, de los pessoenses-: la preocupación por el origen es un valor
cultural típico de la clases privilegiadas, al inyectar el honor en el rol social.

Dentro de esta lógica de grandes hechos se necesitarían héroes y bardos que canten
sus gestas. Y los tenemos. El libro se abre con un poema dedicado por el poeta Ronaldo Cunha
Lima al alcalde. El poema sigue el mismo maniqueísmo de fondo, describiendo el basural como
un “cáncer expuesto en pleno corazón de esta ciudad tan bonita y buena”. Sobre este escenario,
aparece el alcalde vestido de héroe: “Mas el amor de un alcalde a João Pessoa libra al Roger de
la plaga del basural. Su gesto, alcalde amigo y hermano, por toda Filipéia resuena ahora. Quien
por causa tan noble así se da, conduce de Dios el amor en el corazón”.

Así pues, capa sobre capa, se han ido superponiendo los motivos, algunos declara-
dos y otros no, para la eliminación del basural, dándole un sentido cada vez más dramático:
está en uno de los países con mayor desigualdad –el que más-, en una de las regiones con
mayor desigualdad, en la segunda ciudad más verde del mundo y en el lugar donde se fundó
una de las más antiguas –y por tanto nobles- ciudades del país.

Hasta aquí la deconstrucción del discurso de la máxima autoridad municipal acerca de
la medida de extinción del basural. Deberíamos ahora mostrar que no es un suceso aislado
recurriendo a la literatura que narra la historia de las políticas públicas en relación a la basura.
Aunque se trata, como se advirtió de un tema muy poco investigado por los analistas
sociales, contamos con un excelente trabajo realizado sobre la ciudad de São Paulo por
Rosana Miziara (2001). A lo largo del siglo XX puede identificarse en los documentos oficiales
el énfasis en la burguesía paulista en la higiene. “El problema de la limpieza está íntimamente
ligado a la educación del pueblo”; “un pueblo desarrollado es un pueblo limpio”(Ibid.: 122).
Pero las instrucciones no corren solo por cuenta de los gobernantes. Estos cuentan con la
ayuda de los medios de comunicación de masas, especialmente a partir de los años setenta.
Ese momento representa una etapa crucial en la historia de la basura. Los basurales al aire
libre comienzan a ser sustituidos por los aterros sanitarios y el medio de transporte utiliza-
dos por los catadores cambia, los animales de carga son sustituidos por los camiones. La
televisión es utilizada en las campañas de información y educación, es decir, de inculcación
de determinados valores que certifican una forma determinada de relacionarse con los
desechos, por tanto, en el fondo, una forma de valorar los costes de la accción, así como una
forma concreta de entender la higiene y, en el fondo, el cuerpo. Los mensajes se transmiten
a través de dibujos animados que se convierten en personajes populares e instructivos3.

Por medio de escenas de humor, los protagonistas muestran lo importante que es ser
discreto, organizado, educado y eficiente para ser un “buen ciudadano” (Ibid.:126). Aunque
la autora se detiene de modo especial en la década de los setenta, sus incursiones

3
 Como Segismundo, ideado por Rui Perroti Barbosa.
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documentales en los archivos a comienzos del siglo pasado y sobre todo los debates que
transmiten los diarios a finales del mismo le permiten concluir que el tema de la basura parece
un debate sin fin, en el que se repiten las “viejas intolerancias” (Ibid.:217). Así por ejemplo,
en 1992 las usinas de incineración generan una discusión a favor y en contra a la que no son
ajenas las comunidades afectadas. En 1998, el nuevo tratamiento de la basura a través de
vibraciones electromagnéticas para destruir supuestamente los elementos patógenos hace
que el tema vuelva a la palestra. Otro aspecto polémico recurrente, en fin, es el de la licitación.
La concesión de contratas a empresas multinaciones francesas para la incineración de la
basura en 1992 generó protestas (Ibid.:218).

Las campañas de prevención y educación ciudadana no sólo estatuyen lo que es un
buen ciudadano, sino también lo contrario. La demonización del basural arrastra la
estigmatización de los catadores, auténticos compendios de todos los vicios, apartados de
la norma, desviados. Miziara recoge al respecto, algunas citas de diarios ilustrativas como la
siguiente: “En los basurales, la miseria y los vicios (la embriaguez, por ejemplo) andan juntos.
Lo peor es que el catador de basura se acostumbra a esa vida marginal, forma una sociedad
diferente con sus compañeros... Es un personaje que no se preocupa con el baño, con la ropa
limpia ni con la falta e higiene.”(Ibid.:147)

El concepto de higiene que se quiere inculcar no se limita a ciertos consejos prácticos.
Supone una determinada concepción de la naturaleza, y de la relación de la sociedad con la
misma, que en algunos casos debe realizar operaciones de inversión de los valores
tradicionales. Un buen ejemplo es la mosca. Este insecto, considerado durante mucho tiempo
como inofensivo, e incluso como útil y limpiador, al alimentarse del detritus que ensuciaban
los patios, pasa a ser vista, en las revistas médicas de principios de siglo, como sinónimo de
basura, o asociada a la misma, sucia y transmisora de enfermedades, en suma, se convierte en
un enemigo peligroso (Ibid.:86). Y algo parecido sucederá con las ratas. El concepto de lo
sucio se extiende y al mismo tiempo se define de forma compleja, incluyendo consecuencias
y agentes y medios de propagación de forma detallada, aumentando los catálogos
tradicionales trasmitidos de forma oral por las generaciones. Ahora se convierten en compli-
cada materia de estudio que requiere la intervención de los científicos.

3. LA COBERTURA DE LOS INTELECTUALES O LOS EFECTOS PERVERSOS
DEL ANÁLISIS RETÓRICO DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL.

En la inculcación de estos valores culturales burgueses no participan sólo los políti-
cos y los medios de comunicación. También lo hacen, si bien de forma indirecta e inconsci-
ente, algunos intelectuales. Obviamente, estos últimos no se centran en los aspectos
medioambientales de la basura ni pintan a los catadores como desviados peligrosos. Antes
al contrario, los últimos serán víctimas claras de la exclusión social. Y sin embargo, estos
trabajos sociológicos sobre el tema, pese a colocarse en una perspectiva crítica, parecen
provocar paradójicamente el efecto contrario: apoyar en el fondo a los políticos. Para ello
analizaré como ejemplo paradigmático uno de los trabajos más citados, Da Utopía à exclu-
são, de Bursztyn y Araujo, que además incluye un prólogo de Cristovam Buarque, uno de los
autores más leídos en Brasil.

En la visión de Buarque, los catadores forman parte del gran grupo de los excluidos.
¿De cuál en concreto? De uno de los más dramáticos por no decir el que más, el de los sin
techo: “El final del milenio es un tiempo de personas sin residencia” (Buarque, 1997: 9). El
sedentarismo fue la primera de las opciones de la modernización, dice textualmente el autor.
Pues bien, en el año 2000, “símbolo de la realización civilizatoria” tendríamos más nómadas
que hace cien siglos, cuando aquélla comenzó. Buarque llama a estos nuevos nómadas
modernómadas y afirma que la fuente de esta migración no la provoca la riqueza que atrae a
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los pobres –como en los casos de Estados Unidos y México- sino el propio desarrollo que
parece exigir el precio de la expulsión de lo que le sobra. Los excluidos serían las sobras de la
civilización, nómadas creados por la modernidad que viven de la basura arrojada por los
sedentarios de la modernidad (Ibid.:11)  Aquí se observa una relación de ideas entre basura
y catadores, usando el esquema teórico de la civilización.

No obstante, Buarque alude inmediatamente al caso de los catadores en Brasilia, que
son el objeto de la investigación para la que escribe el prólogo. En este caso, dice, los
catadores son inmigrantes expulsados por la modernización de sus lugares de origen y
atraídos por la modernización de la nueva capital. Así pues, al caso que se estudia no se
puede aplicar la idea anterior, puesto que se reconoce que hay atracción por la riqueza. Pero
la ciudad no los acogerá. La visión es pesimista: los nuevos excluidos son “imigrantes que
vivirán de lo que sobra en la modernidad: conscientes de que serán siempre excluidos”
(Ibidem). Posteriormente, los autores de la investigación ratificarán esta idea, convirtiéndola
en una de las tesis principales que quieren demostrar, al definir nuestra era como la de la
“incapacidad de las ciudades para acoger e inserir en su dinámica a los que llegan” (Ibid.:52)

En esta visión, nada de lo que ha traído la civilización y la modernidad parece ser
positivo. Ni siquiera los medios de transporte. Antes los pobres emigraban en los remolques
descubiertos de camiones o arrastrados por animales (el famoso pau de arara). Ahora lo
hacen en autobús, “pero el autobús ya no es un medio de transporte para un mundo mejor:
es el propio mundo de los excluidos, circulando al margen del progreso que sirve a penas
para unos pocos” (Ibid.:10-11).

Analicemos ahora por partes esta interpretación de la basura y de los catadores. En
primer lugar, destacaremos el lado exagerado de algunas afirmaciones. Exagerado quiere
decir, haciendo uso de una retórica basada en la espectacularidad a costa de los argumentos
que le deben servir de prueba. Esto se aplica al nomadismo. ¿Cómo probar que hoy hay más
nómadas que hace cien siglos, ceteris paribus –es decir, manteniendo lógicamente constan-
tes factores como el nivel de población? Por otro lado, el nomadismo es una forma de vida de
muchos pueblos a lo largo de la historia, pero aquí se hace un uso peyorativo de la palabra,
ser nómada, aunque sea moderno, es algo malo, sinónimo de excluido. El vicio del
etnocentrismo asoma aquí claramente. Porque, ¿qué nos autoriza a declarar inferior el estilo
de vida nómada? Sólo nuestra perspectiva civilizatoria, supuestamente superior. Pero resulta
que el autor ataca los logros de la civilización. Y si se juzga por el grado de felicidad, lo que
tal vez sea más apropiado, tenemos más de lo mismo: ¿cómo demostrar que los nómadas son
más desgraciados que los sedentarios? Por lo tanto, la asociación de los nómadas con los
excluidos es sumamente discutible. Para defenderla, el autor ha debido caer en el simplismo
en el análisis, y usar no sólo de etnocentrismo sino también del maniqueísmo, el cual reviste
aquí la forma usual en los análisis sociales de las teorías de la polarización. El mundo consta
de excluidos y excluyentes. Además, y sobre todo, cada vez se agrava esta división: o se es
una cosa o se es otra. “Cien años de modernización dejan al Brasil más dividido, con clases
más apartadas de que cuando su sociedad tenía esclavos y señores”, escribe el mismo autor
en otro de sus escritos (Buarque, 1993: 16). Parece sumamente imposible demostrar esa
proposición, en principio en contra del sentido común.

En segundo lugar, y descendiendo en el nivel de profundidad de las idas propuestas,
aparece la idea de que las ciudades de hoy son trampas terribles, parecidas a las plantas asesinas
o carnívoras, que atraen con sus señuelos de brillo a los pobres insectos excluidos para luego
devorarlos, engulléndolos durante un tiempo en su estómago triturador y expulsándolos final-
mente peor de lo que estaban. Y un ejemplo sería el de Brasilia, capital del país, creada hace menos
de medio siglo precisamente bajo razonamientos utópicos. Ahora bien, si utilizamos la lógica, el
caso de Brasilia ilustra más, en el conjunto de su medio siglo de existencia, un proceso de
integración que de exclusión. La ciudad se ha nutrido de inmigrantes que han ido consolidando
sus derechos y su calidad de vida en ciudades denominadas satélites.



66
Ahora bien, es claro que en la historia de Brasilia hay gente que ha sufrido, que en su

construcción se utilizaron promesas que no se cumplieron el todo –como la de dar a cada
candango una casa-. Pero en el supuesto caso de que utilizásemos la figura retórica de la
personalización, en los menos de 50 años que tiene la ciudad, ¿cómo la juzgaríamos?, ¿diría-
mos que ha expulsado a más gente de la que ha acogido? Evidentemente no, tal juicio sería
absurdo y completamente opuesto a la realidad. Los propios entrevistados por los autores
de la investigación corroboran esta idea. Porque en principio resulta que son más los que
deciden quedarse que irse, concretamente el 56% frente al 43%- (Ibid.:82). O sea que la
ciudad ha incluido más que expulsado hasta incluso dentro de ese pequeño grupo, en
absoluto representativo de catadores entrevistados.

Pues bien, ¿cómo entender los planteamientos de los autores sobre estas breves
informaciones que acabo de recoger y que en la investigación comentada, curiosamente, no
aparecen? Es claro que en la historia de Brasilia hay gente que ha sufrido, que en su
construcción se utilizaron promesas que no se cumplieron el todo –como la de dar a cada
candango una casa-, o ideas urbanísticas no tan democráticas según algunos críticos –
como la que señala que los inmensos espacios abiertos del centro oficial está copiado del
diseño parisino clásico –embellissement stratégique-, cuya función era la de controlar
potenciales multitudes de manifestantes y su estrategia de barricadas-. Pero en el supuesto
caso de que utilizásemos la figura retórica de la personalización con Brasilia, en los menos de
50 años que tiene, ¿cómo la juzgaríamos?, ¿diríamos que ha expulsado a más gente de la que
ha acogido? Evidentemente no, tal juicio sería absurdo y completamente opuesto a la realidad.

Pero no es sólo que por definición Brasilia, precisamente Brasilia, es el paradigma de la
ciudad incluyente, de forma tal que es el peor ejemplo que se puede poner para defender la tesis
de que la ciudad moderna es excluyente, no es sólo eso digo, sino que también podríamos
juzgarla, de forma más concreta en relación al propio objeto de estudio, teniendo simplemente
en cuenta la propia muestra de inmigrantes entrevistados por los autores de la investigación.
Porque en principio resulta que son más los que deciden quedarse que irse, concretamente el
56% frente al 43%- (Ibid.:82). O sea que la ciudad ha incluido más que expulsado hasta incluso
dentro de ese pequeño grupo, en absoluto representativo de catadores entrevistados.

Los autores entresacan tres testimonios de la muestra, tres familias. La historia de la
primera –la familia de D. Maria- es la de quienes medraron y dejaron de ser catadores ambulantes
para hacerse catadores sedentarios, pero se afirma que no es un caso típico (Ibid.:92). Las otras
dos, la de José y la de Marli, no habrían tenido tanta suerte. Sin embargo, en el primer caso, el
señor José consiguió ser atendido de una enfermedad durante 22 días en un hospital público, sus
hijos estudian en turno de noche y el matrimonio “se declara muy satisfecho” (Ibid.:94). En
cuanto Marli, se nos dice que “no parece frustrada con la vida que encontró en Brasilia” (Ibid.:95).

En tercer lugar, la clasificación que se hace de los catadores parece demasiado simple.
Se nos ofrece la idea de que los catadores son inmigrantes –provenientes del éxodo rural-, y sin
techo, de ahí que el análisis sea crítico y centre su crítica, como hemos visto, en los nómadas:
los catadores son víctima de la exclusión social, en cuanto que no poseen residencia fija. Sin
embargo el caso de Brasilia no parece caracterizar todas las situaciones. En mi opinión, pode-
mos al menos encontrar tres grupos diferentes de personas que viven de la basura:

1)  Inmigrantes 2) Autóctonos
a. Permanentes b. Discontinuos

Expectativas             + + -
Identificación            - + -
Exclusividad           +/- + -
Sendentarismo        -/+ + -
Subcultura                + + -

Cuadro 1. Principales diferencias entre immigrantes e autoctonos
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En este cuadro  he intentado recoger algunas de las principales diferencias entre los

catadores que aparecen en distintas investigaciones, incluyendo la propia. Su intención es
mostrar la complejidad de esta ocupación y forma de vida. Para empezar, no todos los que
viven de la basura emigraron de los pueblos. Algunos nacieron en la ciudad o llegaron de
niños. A estos los llamaremos catadores autóctonos. Dentro de estos, sin embargo, encon-
tramos dos subtipos que definen dos situaciones bien diferentes: la de que quienes se
dedicaron “desde siempre” a este trabajo –en el basural de Roger se encontraron padres de
familia que habían nacido allí-, y la de quienes son víctimas de la movilidad social descenden-
te. Estos últimos son personas que en el pasado tenían un mejor nivel de vida, un trabajo y
unas relaciones familiares en muchos casos estables. Por diversas circunstancias, perdieron
dicha estabilidad y cayeron en situación de exclusión.

Si comparamos la clasificación con la clásica de Merton sobre desviación (1972:149),
los discontinuos coincidirían con los retraídos. Recordemos que la categoría del retraimiento
significa que el individuo en cuestión resolvió la tensión entre fines o valores –cosas por las
que merece la pena esforzarse en la vida, el éxito en general- y medios –apego a los medios
legítimos, como el esfuerzo y la educación para lograrlo- renunciando a ambos. El retraído es
el outsider, aquel que se inclinó por la solución radical –o cayó en ella- de no jugar al juego
social renunciando a sus beneficios, presentes y prometidos, pero también al precio, al
sacrificio de disciplina que supone. Los sin techo constituyen uno de los casos más puros
de outsiders mertonianos. En el caso de los catadores, los encontramos sobre todo en
ciudades como Rio de Janeiro. En 58,6% de los catadores de más de 18 años de esa ciudad
estudiados por Sarah Escorel habían gozado en el pasado de un trabajo con contrato (Escorel,
2000:161). No sólo tuvieron otros trabajos, sino que la basura no constituye un medio de
vida exclusivo para ellos. Además de catar basura pueden realizar otro tipo de actividades,
antes, durante o después, como la mendicidad, la venta ambulante, limpieza de coches,
descarga de camiones o activades ilegales, fundamentalmente delitos contra la propiedad.
Escorel distingue tres formas de obtener beneficios (Ibid.: 164):

1) trabajos en la calle (51%);
2) pedir, robar y jugar (25%);
3) trabajos fuera de la calle (vivir de subvenciones, empleos fijos como guardia de

seguridad) (16%).

Es de suponer que este tipo de personas no desarrollan su actividad sólo o sobre
todo en los basurales. Dada su condición de itinerantes urbanos, y la práctica de la mendicidad,
su “locus” puede venir constituido por otros dos focos alternativos: los mercados públicos
por un lado y los restaurantes y bares así como las propias papeleras y cubos de basura.

La autora anteriormente citada constata que se trata de personas con pocas ilusiones,
cuya capacidad por “soñar con un mundo mejor” está mermada, concentrándose únicamente
en “sobrevivir” (Ibid.: 167). Desde el importante criterio sociológico de las expectativas, por
tanto, no puede mezclarse este grupo de catadores con el de los inmigrantes de Brasilia.
También en este caso el trabajo relacionado con la basura puede no ser permanente, pero
llega a serlo en muchas ocasiones durante la mayor parte de la vida de la primera generación,
por lo que tampoco puede compararse con el otro grupo desde el punto de vista de la
continuidad. De hecho, la continuidad en una actividad es una condición casi necesaria para
que se de la movilidad social ascendente, como sucede en las familias de inmigrantes.

Tampoco pueden equipararse los grupos en aspectos como la subcultura que generan.
En el caso de los outsiders la fragmentación, en términos de actividades, espacios, continuidad
en el tiempo y redes sociales, dificulta la construcción de dicha subcultura. Los individuos
observados por Escorel en Rio suelen ir a dormir al centro, porque el centro urbano queda
desierto por la noche y ofrece una cierta privacidad. Lo más difícil es conseguir un lugar para
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lavarse: “las dificultades de acceso al agua y a la higiene son relativamente homogéneas en
todo el territorio urbano” (Ibid.:148). Esto significa que hasta en el grado más fuerte de
exclusión, el de los outsiders, allí donde la organización del grupo es más laxa, donde menos
reglas hay aparentemente, incluso allí encontramos la tendencia a establecer rutinas. El ser
humano, incluso en los niveles más desestructurados, es un animal de costumbres. La
supervivencia es el último objetivo, ella es la que marca trayectorias en el espacio, lugares
para ir a dormir o lavarse,  a menudo separados por largas distancias los unos de los otros.
Pero este hecho no debe exagerarse. A ese nivel la fragmentación es tal profunda que los
lazos de solidaridad no consiguen establecerse.

Cuanto más dramática es una situación, cuanto más amenazada está la supervivencia,
menos energía queda para pensar en los demás. Lo que se observa es cierto individualismo,
desde luego diferente del que se da en la cultura de las clases medias. La falta de solidaridad
en un grado relevante es un indicador de la falta de subcultura en este grupo pero no sólo
porque no haya tiempo sino también porque nos encontramos ante trayectorias donde la
desilusión es mayor. Tenemos que pensar que quienes han descendido en la escala social,
gozando antes de un estatus relativamente estable, no van a tener una gran predisposición
a confiar en el género humano. La fragmentación alcanza aquí, podríamos decir, la zona más
íntima de las creencias personales, de la ideología como sistema de ideas que explican el
mundo. Es lógico el pesimismo. Por otro lado, la propia identidad no se ve favorecida, en su
continua reconstrucción, por el ritmo de vida. A pesar de los mínimos patrones espaciales
que se advierten en las rutinas diarias, el grado de versatilidad alto y la inconstancia en los
trabajos impiden que se adquiera algún tipo de identificación positiva con la ocupación.

No se consideran estas personas catadoras, y menos aún catadoras que ninguna otra
cosa, puesto que la basura es justamente el nivel simbólico que recuerda dolorosamente el
haber tocado fondo en la trayectoria social descendente, en la caída en desgracia. Este
aspecto marca de nuevo una diferencia con los otros grupos de la clasificación. Los
inmigrantes mantienen además lazos culturales con sus lugares de procedencia –hábitos
culinarios, folclóricos, de organización social, etc.-, lo que todavía refuerza más la identidad
del grupo, haciéndola diferente de la subcultura de los catadores autóctonos.

Aunque no disponemos de suficientes pruebas como para establecer un vínculo
probado de estas categorías con zonas geográficas, parece que la primera categoría tiene
más probabilidades de darse en ciudades como Brasilia, famosas por su atracción de mano
de obra, la segunda en ciudades medianas como João Pessoa –base de nuestro trabajo- y la
tercera en megaciudades como Rio. La diferencia entre el primer y el tercer tipo de ciudades
está en su tamaño, capacidad de absorción de mano de obra y grado de organización y
seguridad. En ciudades como Rio las favelas y bolsas de pobreza, así como la capacidad de
la administración para detectar y ofrecer ayuda a los grupos de excluidos a través de servicios
sociales es menor o está desbordada.

La clasificación que acabamos de ver deberá, sin duda, ser matizada con posteriores
investigaciones, pero pese a su carácter provisional, creo que muestra lo suficientemente la
dificultad para meter en un mismo saco a todos los catadores de basura, un error éste, que
ilustra el peligro del simplismo en el análisis social.

Por último, y para llegar a completar la reflexión crítica sobre los peligros de la retórica
en la interpretación analítica de los fenómenos de la exclusión, prestemos atención a la
expresión “vivir de las sobras”. Buarque equipara el término modernómada al de basurívoro
(lixívero). Ambos son de su invención. El último es el gran excluido porque es el que “vive
de las sobras”. Vivir de las sobras es, en esta interpretación, algo malo, y no sólo malo, sino
lo peor que le puede pasar a alguien. Pero, ¿qué significa “vivir de las sobras”? Antes de
responder a esta cuestión, me gustaría mostrar la conexión entre esta idea de Buarque y la
investigación empírica, propiamente dicha, que como sabemos versa sobre los catadores de
Brasilia, realizada por los autores del libro. En mi opinión la idea conecta con uno de los
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resultados principales de la investigación y que podríamos enunciar como la crítica a la
economía política de la basura. En efecto, la basura, viene a decirnos, es un gran negocio
que mueve millones y en el cual los catadores ocupan el lugar de los trabajadores explotados:
“El procesamiento industrial de papel colectado por los catadores de Brasilia es un buen
negocio. Se estima que por cada tonelada adquirida la empresa gasta igual valor en el
procesamiento, para después vender la materia prima por 2,5 veces más de lo que cuesta”
(Burzstyn y Araujo, 1997: 39).

Los autores han preguntado a los responsables de las empresas por qué no recogen
ellos directamente la basura en su origen, evitando así el gasto de los intermediarios. La
respuesta, que sería clave para la tesis defendida, es que cuesta menos comprar a los catadores,
aunque sea a través de intermediarios –atravessadores-, porque éstos realizan una labor
muy importante, y es que no sólo recogen sino que eliminan los agentes contaminantes que
perjudican el proceso de reciclaje –papel carbono, metalizados, papeles plastificados, materiales
plásticos-, al “batir” el papel (Ibid.: 38).

La problemática de los catadores, por lo tanto, se define por su jerarquización y por su
explotación. Hay intermediarios y las empresas de reciclaje se aprovechan de la mano de obra
barata que constituye este grupo poco organizado y protegido, sin voz. En este sentido, los
catadores viven de las sobras del sistema capitalista. Ahora bien, ¿qué elementos distintivos
encontramos en esta descripción? ¿En qué se diferencian los catadores de otros trabajadores?
Aun si utilizamos el marco teórico del marxismo clásico no vemos la diferencia. Porque
entonces, todos los trabajadores cuyo trabajo no es plenamente remunerado deben ser
considerados igualmente excluidos. Todos ellos viven de las “sobras” del sistema, es decir,
de lo que resta tras haberse repartido entre una minoría no trabajadora los beneficios y sobre
todo, la injusta plusvalía. Que el trabajo de catador produce plusvalía, que el catador no
recibe el salario justo, eso se nos dice. Muy bien, ¿y quién lo recibe? ¿Cuántos trabajadores
según esto son excluidos? Pues, en puro marxista, todos aquellos que no se ven excluidos de
las tomas de decisión respecto al fin y el proceso de su trabajo así como respecto a la
posesión de los medios de producción. En este sentido, no se ve qué ideas nuevas aporta el
análisis ni qué sorpresa puede causar a los investigadores el hecho de que haya intermediarios
o plusvalía y por ello se vean motivados a escribirlo.

Pero la expresión “vivir de las sobras”  aún puede ser deconstruida a un nivel de
profundidad mayor para llegar a captar la posición subyacente o no declarada que informa a
los investigadores. En el pasado, vivir de las sobras no era mal visto. En el sur de Europa, la
pobreza no tenía la connotación negativa de la actualidad. En aquellas sociedades, imbuidas
en la atmósfera de la religión, había “pobres de solemnidad”, lo que significaba que vivir de
las limosnas podía ser considerado en ciertas circunstancias como un algo digno. Posterior-
mente, con el Estado del Binestar, asistimos a una especialización de las agencias de solidaridad
pero esto no significa que mucha gente siga viviendo de las sobras de forma socialmente
bien vista. ¿Cuántas personas no viven de las subvenciones estatales?

Si resulta que tantos han vivido y viven de las sobras, si resulta que vivir de las
sobras es algo normal y común antes y ahora, ¿por qué entonces criticar el caso de los
catadores? ¿En virtud de qué cosa ese caso es una categoría especial? No hemos encontrado
nada de particular en su organización como sistema de trabajo. Luego el único sitio que nos
queda para buscar su especificidad es en el trabajo mismo, en la actividad y sus connotaciones.
Los catadores trabajan con la basura, y la basura es algo desagradable, algo malo, negativo.
Ese es el estereotipo, como hemos avisado en la introducción, ese es el sentimiento automá-
tico y espontáneo que despierta en la gente. Ese es el pensamiento no elaborado, no sometido
a reflexión, el prejuicio contra la basura.

La basura es la que ha contaminado el trabajo de los catadores, ella es la
responsable última de su exclusión, quiero decir, la responsable de justificar y explicar la
exclusión de estos trabajadores como algo específico. Esta es la única posibilidad lógica a



70
la que nos lleva el análisis de este tipo de investigaciones. La conclusión por tanto es que estos
y otros autores critican, en sus trabajos la economía política de la basura, su gestión injusta,
pero comparten con los gestores criticados la idea subyacente –el prejuicio, en cuanto que
pensamiento vulgar, no elaborado, no sometido a la “vigilancia epistemológica que debe carac-
terizar el análisis social científico- de que la basura es algo malo. En otras palabras, la basura –
y todo su universo simbólico que luego repasaremos- es algo malo que debe ser eliminado.
Otra cosa es cómo debe ser eliminado. Es en las formas actuales de eliminación que normalmen-
te se siguen en la actualidad en lo que nuestros autores no están de acuerdo. Se entiende ahora
el título de este apartado, o por qué razón se afirma que los intelectuales consiguen con sus
análisis, a pesar de sus intenciones, dar cobertura, justificación teórica a los políticos en su
tratamiento de la basura. Para ambos, la basura representa el Mal.

4. LAS FUNCIONES SOCIALES DEL BASURAL

Ni los políticos ni los investigadores sobre los basurales parecen haber realizado un
análisis de lo que supone “vivir de las sobras” para los catadores. Tras su eliminación, la
mayoría de ellos se muestra insatisfecha cuando son entrevistados. Y eso que limitamos las
entrevistas a los que habían conseguido ser contratados por el Ayuntamiento en las tareas
relacionadas con la basura, fundamentalmente en el programa de recogida “puerta a puerta”.
¿Cómo era posible tal grado de insatisfacción? Cuando todos, hasta los poetas, celebraban,
al estilo epopéyico de las grandes narrativas el fin del basural, resulta que meses después los
supuestamente redimidos preferían claramente la vieja situación. Los catadores echaban de
menos el viejo basural, añoraban los tiempos en los que trabajaban en él. ¿Cómo explicar esta
contradicción? Después de todo, el basural no debía ser tan malo como lo pintaban los
políticos y algunos intelectuales. A través de las entrevistas y de un detenido análisis de la
situación, podemos llegar a ofrecer una respuesta, una explicación basada en argumentos y
una interpretación lógica de los mismos.

El basural es un microcosmos, un mundo que genera cultura, un hecho social que
cumple funciones tanto latentes como manifiestas. Esas funciones afectan tanto a los
ciudadanos en general como a los catadores o personas que viven del mismo. Puesto que estos
últimos dependen del basural para su subsistencia, lógicamente, su extinción debe encontrar
una alternativa. Desde el punto de vista de la política social las soluciones alternativas desde
el punto de vista laboral no son difíciles de hallar, al menos teóricamente. Sin embargo, la
alternativa debe cumplir los requisitos de la equivalencia funcional. Y es justamente este hecho
el que pasa desapercibido y el que causa al final el fracaso de la medida, entendiendo por
fracaso, como ya se avisó, el que se refiere a las personas afectadas, y no al medio ambiente.
Una medida no puede ser calificada de exitosa si atiende únicamente a las necesidades técnicas
del medio ambiente y desatiende a la voluntad de las personas afectadas directamente.

4.1. FUNCIÓN MANIFIESTA DEL BASURAL

La función manifiesta que cumplía el basural para los catadores es la de servir de
fuente de sustento, tanto directa como indirectamente, es decir, dando lugar al
aprovechamiento de los productos a su venta para el reciclaje. En ambos aspectos, la situación
posterior, a un año vista, es peor. La renta ha disminuido y la mayoría se ve obligada a realizar
trabajos complementarios para conseguir completarla4:

4
 Las entrevistas a los catadores, de donde he extraído los fragmentos que aparecen en este capítulo, fueron
realizadas por la profesora Maria Goretti de Assis Laier. Agradezco a mi colega que pusiera amablemente
a mi disposición el material de las narraciones.
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“Antes teníamos con que comer, pero ahora lo que recibimos no da para nada. No
llega a 100 Rs5 semanales por quincena... si no hiciera bico6, catando con mis hijos
en la calle, no tendría nada para echar en la cazuela.

“Desde que comencé aquí nunca gané más de 200 al mes. En el basural ganaba
eso en una semana”

Pero el basural no es simplemente una fuente de renta. Es algo más. Una frase que en
portugués alcanza la rima ilustra la idea: “basura es lujo”:

“Lixo é luxo. Aquí tengo todo lo que necesito, comida, cosas para mi casa, juguetes
para mis hijos”...

Otras investigaciones recogen citas parecidas: Aquí todo el mundo come de la
basura. Muchos lo niegan, es verdad, pero yo no (Martins, 1999:39).

La asociación hecha por los catadores de la basura con el lujo suena en principio
paradójica. Para el ciudadano común la basura es justamente lo opuesto al lujo. Una posible
explicación es que el lujo puede ser referido tanto a situaciones de abundancia como a
situaciones de refinamiento. En el primer caso, el concepto adquiere su significado por
oposición a situaciones de escasez. En el segundo, el sentido se obtiene dentro del mismo
grupo de situaciones, basándose la comparación en el grado y en la cercanía de éste al
arquetipo. De esta forma, el ciudadano de clase media, moviéndose normalmente dentro de
este segundo referente o esquema comparativo, verá el lujo en coches, casas, comidas o
escenas de gran refinamiento, opuestas a los grados más bajos marcados por la suciedad. El
lujo es la luz, el brillo, frente al polvo y lo sucio. El lujo no es incompatible con materiales
toscos y primitivos pero con la condición de que sean sacados del contexto de vida rudo y
poco civilizado. Es decir, el lujo es compatible con lo simple pero no con lo sucio.

Los catadores, y en general los que se mueven en contextos de autoridad –pobreza y
austeridad pueden ser considerados como sinónimos en algunas situaciones-, utilizan sin
embargo el primero de los referentes. Por eso el basural representa el lujo frente a las otras
situaciones de trabajo con la basura, como la del programa de recogida puerta a puerta, o la
de los “barrenderos”. Porque el basural es una montaña gigante de cosas. En ella está todo
cerca y sobre todo funciona como una promesa. Enterrado está el tesoro, y si buscas, al final
siempre tendrás alguna recompensa. Estimula así la fantasía del catador. El basural, por su
forma, es la representación de la abundancia, frente a la disgregación, especialización y
escasez de las otras formas de basura.

El basural provee de todo, y en el mismo sitio. Un sitio que es “tuyo”, que el catador
siente como suyo, al vivir al lado. Un sitio cuya forma cobija –el centro de la montaña, el
horno-, que protege. La montaña de basura surge de la tierra para alimentar, es la tierra fértil
que amamanta y protege, el útero caliente que proporciona seguridad.

4.2. LAS FUNCIONES LATENTES DEL BASURAL

En realidad, que el basural constituya un mundo relativamente autónomo, como aca-
bamos de sugerir, nos indica ya que proporciona algo más que un mero sustento. El basural
cumple dos funciones más: de un lado dota a los moradores de una subcultura, es decir, de
un conjunto de prácticas y de sentidos coherente cuyo objetivo y resultado final es dar

5
 La moneda brasileña, el real, equivalía en el año 2004 a un tercio del dólar americano.

6
 “Bico”, trabajo secundario, normalmente sin contrato, que se realiza como complemento a la actividad
principal. En Brasil, es algo muy común. Incluso profesionales como los maestros, están tan mal pagados,
que se ven obligados a realizar trabajos extra para poder sobrevivir.
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seguridad. Por otro lado, el basural sirve para ocultar el estigma individual (Goffman, 1995)7

–la vergüenza que supone trabajar con la basura en nuestra sociedad-: el catador y su trabajo
se desarrollan en condiciones de aislamiento.

Lógicamente, la extinción del basural impide la realización de ambas funciones pero los
efectos provocados por este hecho son diferentes. La decisión de su eliminación actúa sobre
la subcultura creada a lo largo de los años de dos formas: multiplicando la jerarquía y destruyendo
el espacio estructural generador de prácticas sociales. Es cierto que antes ya había instalada
una jerarquía en la forma de trabajo que separaba los catadores de los atravessadores. Estos
pueden definirse como intermediarios entre los trabajadores de la basura y las empresas de
reciclaje. Al desaparecer el basural y ser reclutados muchos de los catadores en los programas
de recogida de basura organizados por el gobierno municipal, aparece la figura de los represen-
tantes, los cuales vienen a ser una especie de capataces encargados de pagar las quincenas y
organizar el trabajo. En las entrevistas los catadores desconfían de ellos: “ahora tenemos dos
jefes”. Los representantes pasan a ser vistos bajo la óptica de la resistencia. Ahora bien, ¿cuál
es la diferencia entre los atravessadores y los representantes en términos de sus repercusiones
para la subcultura? Pues que los primeros no forman parte de las colonias de catadores,
mientras que los segundos sí. La jerarquía, en el primer caso, es impuesta por la propia mecánica
del trabajo y actúa únicamente en el universo del trabajo. Pero en lo segundo caso, la jerarquía
se inyecta en el propio cuerpo del catador, provocando desilusión.

Los efectos son pues los opuestos si analizados con arreglo al criterio de las relacio-
nes de poder y resistencia. En el primer caso, la figura del intermediario, como en cualquiera
de los casos de las relaciones de trabajo capitalistas, genera oposición y estimula la resistencia.
En el segundo caso, destruye la resistencia, la hace estallar internamente al provocar la
desunión de los catadores por el mecanismo bien conocido del dilema moral que provoca en
el individuo la tentación del poder. Tal vez, una de las pocas pistas claras es el grado de
conocimiento que el individuo sometido al dilema tiene de la víctima. La norma parece ser que
en caso de no conocerla la probabilidad de que no le importe causarle sufrimiento aumente.
Pues bien, un mecanismo similar se ha puesto en marcha con la desaparición del basural y el
reclutamiento de los representantes: “Había más amistad allá en el basural. Ahora hay muchas
peleas, el día de cobro es horrible”.

Podemos decir entonces que la jerarquía creada por estos últimos, a diferencia de la
creada por los intermediarios, destruye las redes de solidaridad. No es ésta solamente la
única forma de jerarquía que conllevan las medidas de la eliminación del basural. Hay una
previa y general: la propia contratación. No todos los catadores antiguos son reclutados por
las instancias oficiales. Más de cien personas quedaron fuera en el caso del basural de
Roger. Si analizamos casos parecidos siempre encontraremos el mismo fenómeno. La ciudad
de Porto Alegre constituye un buen referente al ser pionera, desde inicios de los años
noventa del siglo pasado, en experiencias de reciclaje de la basura y en general de ensayo de
políticas municipales que tratan de mejorar la exclusión social de los catadores. Antes de
ponerse en marcha la autogestión de las unidades de reciclaje a través de asociaciones
autónomas, hubo un proceso de selección de los catadores del basural para su inserción en
las nuevas formas de trabajo. El proceso de formalización, independientemente de la forma
de gestión, comienza pues con procesos excluyentes generando una jerarquía que antes no
existía: los contratados y los no contratados. Estos seguirán catando basura, fuera de los
circuitos oficiales pero ahora en condiciones peores. Por tanto, la extinción del basural y las
subsiguientes medidas de clasificación y organización oficial de la fuerza de trabajo de los
catadores provoca la multiplicación de las jerarquías y destruye las redes de solidaridad que
se habían generado espontáneamente en el mundo del basural. La desconfianza crece hasta

7
 Vease el capítulo segundo, “La etiqueta y el rol social de desviado. El interaccionismo simbólico” de la
primera parte de mi libro. La delincuencia y su circunstancia. Sociología del crimen y la desviación.
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erosionar tejidos antes sanos. Tal el caso de las asociaciones, cuyos representantes pasan a
ser también objeto de sospecha, pese a que en teoría nacieron para defender los intereses de
los catadores. Sin embargo, su contacto con el poder municipal les habría contaminado.8

Pero, ¿qué es el mundo del basura al fin y al cabo sino un espacio? Un espacio acotado
donde muchas familias viven y trabajan en condiciones de relativo aislamiento durante
generaciones. Un barrio, en definitiva, un lugar donde se echan raíces. Un barrio socializador, es
decir, donde conviven las distintas edades con poca o ninguna división del trabajo, y en un
espacio reducido. Este locus ha generado prácticas sociales a lo largo de los años, ha cristalizado
el tiempo y en este sentido ha generado subcultura. Obviamente se trata de un espacio pobre y
sin servicios ni control social formal que encajaría teóricamente en lo que algunos trabajos
clásicos de las subculturas denominaban medio social no estructurado. Pero al ser de dimensiones
reducidas, relativamente nuevo y muy homogéneo, esta característica hace que no derive hacia
las fatales soluciones de las subculturas de la violencia y de la droga. Y por el otro extremo
también muestra diferencias claras con los catadores eventuales y trashumantes de las grandes
ciudades como Río, a los que nos referimos en la clasificación hecha en un apartado anterior. Los
estudiosos de estos últimos, tal vez demasiado generosamente, afirman haber encontrado, inclu-
so en estos casos, rastros de subcultura, de un “tejido relacional interno al grupo”, en cuyo
cotidiano se pueden observar estrategias de supervivencia fisiológica y rendimientos (el producto
de la limosna, alimentos, informaciones sobre locales propicios para pedir o de reposo, etc.)
(Escorel, 2000:147). Pero si en este caso está justificado hablar de subcultura, cuanto más lo estará
en el caso de espacios donde se realiza el uso mixto de actividades.

La historia de los basurales se repite en otras ciudades, allá donde se da. Entre los
catadores de Brasilia, Martins encuentra catadores que residen y separan la basura para su
venta en el mismo basural. Pero también recoge testimonios de trabajadores que fueron sepa-
rados del basural. Un hombre de 53 años y varios hijos se expresa en estos términos: “se
llevaron el pan de mi mesa... ahora cato la basura lejos de mi barranco” (Martins, 1999:42). De
forma parecida se expresan los catadores del basural de Roger después de su eliminación: el
trabajo resulta obstaculizado por el espacio. Ahora la basura está dispersa, y se ven obligados
a ir tras ella recorriendo largas trayectorias fuera del lugar de residencia: “Ahora vengo caminando.
Ya perdí diez kilos. Salí de casa a las cinco de la mañana, si por lo menos tuviese una bicicleta”.

Aunque al entrevistado consiguiese una bicicleta, no podría evitar el efecto destructivo
de las redes y de la solidaridad producido por la diáspora tras la eliminación del basural. Los
catadores ya no están juntos. En muchas ocasiones, la disgregación afecta a miembros de una
misma familia. En este sentido, vale la pena hacer un comentario aparte sobre los menores.
¿Cómo afectan las políticas de eliminación del basural a esta exclusión? Pues al parecer, y
contrariamente a lo que se pretende, aumentándola.¿Y sus hijos? –preguntamos a los nuevos
trabajadores-. “En medio de la calle”, responden resignados. En efecto, la desaparición del
basural aumenta la vulnerabilidad de los menores. En primer lugar, porque siguen trabajando en
la basura. La ayuda económica que reciben las familias por hijo que vaya a la escuela es
insuficiente, no afecta a todos, y llega tarde. Pero incluso en el caso de que se reciba, no impide
que el hecho de que los menores salgan a trabajar fuera del horario escolar. En segundo lugar,
y más importante desde el punto de vista que estamos analizando en este momento, los efectos
negativos del nuevo tipo de trabajo caracterizado por la fragmentación, se dejan sentir mucho
más en los jóvenes. Disminuye el tiempo de convivencia entre iguales y el capital social que
pueden dedicar los adultos. En el mejor de los casos, vemos al menor acompañando a un adulto

8
 Existía una asociación de catadores en el basural Roger, denominada ASTRAMARE. Las quejas y críticas
son numerosas. Visible es también en las entrevistas la asociación de “contaminación” señalada, según la
cual, el papel de “representante” acaba definiéndose como negativo, independientemente de los intereses
representados. Recojo citas de dos entrevistados como botón de muestra. “Hasta ahora no hicieron nada.
Dicen que se reúnen con el alcalde pero yo no veo nada”. “Cuando la asociación y el alcalde venían con
un montón de promesas, sospechamos. Ahora se vio. Nos quitaron el medio de vida”.



74
–hombre o mujer-, llevando un carro con o sin tracción animal recorriendo la ciudad. En el peor,
vemos una variante de la misma escena pero sin adultos.

Es verdad que hay casos en que la familia en situaciones de miseria puede ejercer una
influencia más negativa que positiva. Es algo que puede observarse en algunos grupos de
niños de la calle, donde los contactos con los padres son ocasionales o se pierden como
referencia debido a los malos tratos recibidos.9Sin embargo, no parece ser este el caso de la
mayoría de las familias que vivían alrededor del basural.

La rentabilidad del trabajo de recogida es tan baja que exige un horario de sol a sol y sin
pausas. El observador percibe que los catadores están siempre serios. Repárese en la
consecuencia de adolescentes y niños trabajando a solas en itinerarios largos: la inseguridad.
Por eso utilizaba más arriba la palabra vulnerabilidad. Ahora no se trata sólo de que los menores
carezcan de la oportunidad escolar. Han ganado además, probabilidades de ser víctimas, por
ejemplo de accidentes por atropello de vehículos a motor o ataques de perros guardianes.

 Si ya de por sí, como es bien conocido, los jóvenes son el grupo de edad peor parado
en las estadísticas y encuestas sobre víctimas, peor será la situación del subgrupo de meno-
res catadores. Pero no tenemos datos. Hasta de los estudios y de las estadísticas parecen
haber sido excluidos.

La segunda función latente que el basural cumple es que si bien a nivel social supone
un estigma, al trabajador de la basura le permite precisamente lo contrario, ocultar el estigma
que supone su trabajo. Lógicamente, quienes toman la decisión de eliminarlo, invierten los
efectos contradictorios. Queda oculto el estigma a nivel social –literalmente enterrado- pero
al precio de destaparlo a nivel individual.

En resumen, la eliminación del basural causa alteraciones de la subcultura que aquel
había generado por fragmentación. Son visibles entonces efectos perversos en valores como
la solidaridad y aumenta la exclusión social de los menores. Por otro lado, descubre el estigma
individual de los trabajadores, que deberán ahora realizar su trabajo en las calles, expuestos al
público, dando lugar a los efectos bien conocidos discriminadores del etiquetamiento.
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O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE EMPRESAS

Leonor Fernandes Ferreira*

RESUMO

O propósito deste estudo é descrever e comentar o processo de avaliação de
empresas. Depois da introdução, na qual se apresenta esquematicamente esse proces-
so, analisa-se, em secções próprias, cada uma das suas fases, designadamente: defini-
ção dos objectivos de avaliação, recolha de informação, escolha dos modelos, estimação
das variáveis e fixação dos parâmetros e cálculo do(s) valor(es) da empresa. O processo
toma em linha de conta o enquadramento legal da avaliação e conduz à expressão numa
unidade de medida homogénea dos elementos patrimoniais da empresa, da sua activida-
de, da sua potencialidade ou de qualquer outra característica destacável. Conclui-se ser
possível estimar diversos valores em função da escolha das variáveis e parâmetros, e
também consoante os objectivos da avaliação e os diferentes cenários delineados no
diagnóstico prévio.

1. INTRODUÇÃO

Avaliar uma empresa significa ajuizar sobre um conjunto de elementos financeiros,
comerciais, humanos, técnicos e tecnológicos seguindo um processo em que se reúnem os
dados necessários ao cálculo do valor.

A avaliação de uma empresa consiste numa sucessão encadeada de actos (sequência
de operações). Pode descrever-se como um processo que conduz à expressão dos elementos
patrimoniais da empresa, da sua actividade, da sua potencialidade ou de qualquer outra
característica destacável. Na Figura 1 indicam-se as fases desse processo pela ordem por
que habitualmente são consideradas.

2. DEFINIÇÃO DOS OBJECTIVOS DA AVALIAÇÃO

Na definição dos objectivos da avaliação é importante identificar se se trata de uma
avaliação pontual ou de um acto de gestão corrente. É ainda conveniente conhecer se o que
se pretende avaliar é o negócio (empresa em  funcionamento, activo) ou antes posições
sociais, e sendo este o caso, esclarecer se a participação ou participações a avaliar estão
representadas por títulos admitidos à cotação e ainda  se são maioritárias ou minoritárias no
capital. Os objectivos da avaliação podem condicionar a escolha do modelo ou modelos a
utilizar na avaliação.

*Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.
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Figura 1. - Fases do Processo de Avaliação de uma Empresa
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A necessidade de avaliação pontual de empresas põe-se, frequentemente, quando

interesses opostos se enfrentam: comprador e vendedor, administração fiscal e contribuinte,
sociedades em vias de fusão, herdeiros perante partilhas, sócios perante o Estado em caso
de expropriação, intervenção na gestão e extinção ou renegociação de concessões.

As situações que podem apelar à avaliação pontual das empresas são frequentes.
Caballer Mellado (1994, p. 19) classifica-as em avaliações de interesse privado e avaliações de
mero interesse público. Enquanto nestas o Estado intervém como parte, naquelas não. Nas
avaliações com interesse público incluem-se nacionalizações, expropriações e privatizações1.

Nas avaliações de interesse privado não será o mesmo avaliar uma participação
minoritária com vista a obter um rendimento financeiro ou uma participação maioritária, em
que contem outros direitos que a titularidade de partes sociais confere, tais como o direito a
estar representado nos órgãos de gestão da empresa e o exercício do controlo. É o que
sucede em casos de fusão, absorção, cisão, aumento e redução de capital, transformação de
sociedades, compra e venda de partes sociais maioritárias.

A avaliação da empresa pode ainda decorrer de exigência legal ou estatutária, ou
pode ser efectuada voluntariamente. O Código das Sociedades Comerciais, por exemplo,
prevê situações em que um revisor oficial de contas tem obrigatoriamente de intervir na
avaliação de activos ou de partes sociais2. Umas vezes, procura-se o desenvolvimento ou a
melhoria das condições de funcionamento da empresa; outras, buscam-se alterações de
estrutura de capital.

Os motivos determinantes da avaliação e a forma jurídica da empresa condicionam,
desde logo, a que fontes de informação recorrer e o grau de pormenor da análise a efectuar.

3. RECOLHA DE INFORMAÇÃO

A recolha de informação é um trabalho de compilação. Recorre, em geral, a elementos
de análise estratégica da empresa, elementos sectoriais e elementos macroeconómicos.

As fontes de informação para a avaliação de empresas podem classificar-se em fontes
internas e fontes externas. Nas fontes internas de informação inclui-se a informação
contabilística da empresa e nas fontes externas, a informação bolsista e a informação sectorial,
entre outras. Ambas fazem parte da informação financeira necessária ao processo de avalia-
ção de uma empresa.

A importância de considerar informações macroeconómicas de fonte externa decorre
do facto de a empresa desenvolver a sua actividade no quadro geral da economia e, por isso,
ver-se afectada, nomeadamente, por decisões de políticas fiscal, cambial e monetária. Daí, a
conveniência em apreciar relatórios de instituições nacionais ou internacionais sobre a evo-
lução da economia nacional e internacional (v.g., Instituto Nacional de Estatística, Banco de
Portugal, EUROSTAT e Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico).

Como a empresa será influenciada pela evolução do sector onde desenvolve a sua
actividade, é importante a análise de relatórios sectoriais emitidos, por exemplo, por intermedi-
ários financeiros, instituições como câmaras de comércio e indústria ou organizações sectoriais,
empresariais ou sindicais. Estas fontes de informação fornecem dados necessários para proce-
der à análise sectorial dos factores externos da empresa, tais como clientes actuais e potenciais,
fornecedores presentes e futuros, produtos substitutos, empresas concorrentes existentes e
novas entrantes. No ambiente contextual destaca-se a informação sobre a tecnologia da empre-
sa e do negócio que desenvolve e correspondentes evoluções prováveis.

1
 Nestes casos o processo de avaliação rege-se por normas legais.

2
 Cf. entradas de capital em espécie (CSC, artigo 28º, n.os 1 e 3), projecto de fusão (CSC, artigo 98º, n.º 1
e art. 99º, n.os 2 a 4), relatório sobre o património em espécie das sociedades beneficiárias de uma cisão
(CSC, artigo 119º, e) e f)).
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A recolha de informação inclui também (e principalmente) uma análise exaustiva da

empresa, que consiste no diagnóstico dos elementos externos e internos à empresa, com vista
a conhecer as ameaças e oportunidades do meio exterior, os pontos fortes e fracos da empresa
e, de entre todos, determinar os factores determinantes (críticos, sic) do êxito da empresa. Neste
contexto, quantifica-se a situação económico-financeira da empresa e obtém-se informação
que permita realizar previsões de fluxos de rendimento considerando a estratégia a seguir.

Desde logo, há que distinguir a recolha de informação para uma avaliação com fins de
investimento em bolsas de valores, de outra avaliação que vise a negociação privada de
transmissão da empresa; como também haverá particularidades na informação para avaliar
participações em sociedades por acções quando comparada com a que se obtém nas avalia-
ções de sociedades por quotas, geralmente mais pequenas e com número limitado de sócios.

No caso de avaliação sem intenção de investimento em bolsa, dispõe-se de elementos
de ordem interna que poderão ser usados no diagnóstico da empresa, enquanto no outro o
investidor apenas tem acesso a informações públicas ou recebidas de analistas financeiros. Na
informação financeira cabe distinguir a informação bolsista e a informação contabilística. A
cotação, o volume e o índice de frequência de transacções das acções são parte da informação
bolsista disponível quando se avaliam participações sociais representadas por títulos admiti-
dos à cotação em bolsa. Certa informação contabilística, de publicação obrigatória, está sempre
disponível: os documentos de prestação de contas - cuja elaboração, aprovação e publicidade
se encontra regulamentada - são o denominador comum da informação de base contabilística
disponível nos casos de avaliação de empresas cotadas e de empresas não cotadas.

Quando a avaliação se realiza a pedido do vendedor, a quantidade e a qualidade de
informação disponível será provavelmente superior à que se obtém quando a avaliação é
realizada, por exemplo, por analistas financeiros. A disponibilidade da informação influencia
a possibilidade de aplicar uns ou outros modelos de avaliação e, logo, os valores estimados
por um processo de avaliação.

4. ESCOLHA DOS MODELOS, ESTIMAÇÃO DAS VARIÁVEIS E FIXAÇÃO
DOS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

Os modelos de avaliação são representações simplificadas da realidade empresarial.
Esses modelos sintetizam-se em algoritmos que representam o valor atribuído à empresa ou
às partes do seu capital.

Os modelos de avaliação de empresas podem agrupar-se nas seguintes categorias:
modelos patrimoniais, modelos que actualizam fluxos de rendimento, modelos mistos, mode-
los comparativos e outros, nomeadamente os modelos de opções. De seguida, apresenta-se
uma breve revisão destes modelos3.

 MODELOS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A avaliação patrimonial (asset-based valuation models) atribui à empresa um valor que
se baseia no valor dos elementos patrimoniais individualmente considerados. Para calcular o
valor das participações sociais da empresa, o valor dos passivos deve deduzir-se ao valor dos
activos. O activo total contabilístico e o valor contabilístico do capital próprio são os métodos
mais simples para determinar o valor patrimonial, respectivamente na óptica da empresa e na
dos sócios.

A avaliação patrimonial justifica-se melhor, de um ponto de vista económico, no caso
de acções ou quotas de uma sociedade em vias de liquidação ou já em processo de liquida-

3
 A revisão dos modelos de avaliação de empresas que se apresenta neste estudo não inclui os modelos de
gestão do valor, tais como o EVA (Economic Value Added) e o MVA (Market Value Added).
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ção. Num contexto de continuidade (going concern), o modelo de avaliação patrimonial não
é o modelo apropriado para avaliar participações minoritárias, porque aí os activos estão fora
do controlo dos sócios minoritários. Apesar de não depender do julgamento do avaliador, o
valor contabilístico é função das escolhas sobre relato financeiro dos gestores, escolhas
essas que produzem efeitos na afectação dos proveitos e dos custos ao longo do tempo e
entre períodos contabilísticos e, consequentemente, determinam os saldos dos activos e
passivos registados no balanço.

MODELOS DE AVALIAÇÃO QUE ACTUALIZAM FLUXOS DE RENDIMENTO

A perspectiva de avaliação a partir do rendimento (income approach to valuation)
inclui os modelos de actualização de lucros, os modelos de actualização de dividendos e os
modelos de actualização de fluxos de tesouraria (discounted cash flow models). Baseia-se
na regra do valor actualizado líquido e calcula os valores de uma empresa ou das participa-
ções sociais como o valor actualizado de uma corrente de fluxos de rendimento futuro.
Assim, o valor de uma empresa vem dado pela expressão:
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desconto, n simboliza o número de períodos de previsão explícita dos fluxos de rendimento
e V

n
 é o valor residual, estimado para o período n4. Os modelos de avaliação a partir do

rendimento variam em função da medida apropriada de fluxo de rendimento F. Assim, conso-
ante o fluxo for definido como lucros, dividendos ou cash flows, denominam-se modelos de
avaliação a partir dos lucros, modelos de avaliação a partir dos dividendos e modelos de
discounted cash flow. Além disso, existem diversos pressupostos no que respeita à evolu-
ção dos fluxos de rendimento, do período de previsões explícitas desses fluxos e da taxa de
actualização. São os seguintes:

Podem considerar-se fluxos de rendimento constantes (F
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A duração das previsões explícitas dos fluxos de rendimento pode ser infinita
(n → + ∞) ou limitado a um número limitado de períodos (n=k), e nesta situação
deve calcular-se o valor residual (V
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Combinações dos pressupostos acima indicados irão originar diferentes modelos de avalia-
ção de empresas.

 MODELOS DE AVALIAÇÃO MISTOS

Os modelos mistos (residual income models)5 combinam a avaliação patrimonial com
a avaliação com base no rendimento e podem classificar-se em directos e indirectos. Os
modelos directos calculam o valor de uma empresa como a soma do capital correntemente

4
 A taxa de actualização, isto é, a taxa de rendibilidade exigida pela empresa, assenta no custo de oportuni-
dade do capital e no risco do negócio.

5
 O modelo de Edwards-Bell-Ohlson (EBO) cai nesta categoria de modelos de avaliação. Baseia-se nos
trabalhos de Ohlson (1995) e de Edwards e Bell (1961). O economic value added (EVA) e o market value
added (MVA) derivam desses modelos.

A
A

A
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investido e o valor actualizado dos sobrelucros (económicos) futuros. O capital corrente-
mente investido calcula-se com base nos activos, enquanto o sobrelucro económico, ou
goodwill, representa a parte do rendimento que resta após deduzir a rendibilidade “normal”
sobre o capital investido, isto é, o valor actualizado dos lucros anormais gerados por esses
activos. Os modelos indirectos não calculam o goodwill separadamente, ele aparece por uma
via indirecta, como sendo a diferença positiva entre os resultados obtidos quando se aplica
a avaliação com base no rendimento e os modelos de avalição patrimonial. Embora os mode-
los de avaliação mistos tenham sido importantes no passado, especialmente com a UEC
(1961), eles foram perdendo importância até ao aparecimento do conceito de lucro económi-
co (economic profit concept) e do economic value added (EVA) desenvolvido por Stewart
(1991). Este modelo de avaliação desempenha actualmente um papel importante como medi-
da de desempenho das empresas e instrumento de gestão do valor.

MODELOS DE AVALIAÇÃO COMPARATIVA

Os modelos comparativos (relative valuation models)6 calculam o valor de uma
empresa a partir dos valores correntes de mercado para empresas comparáveis. O valor na
óptica do sócio baseia-se na avaliação de empresas comparáveis relativamente aos lucros,
aos cash flows, ao valor contabilístico do capital próprio ou às vendas (Damodaran, 2002).
Um tipo de avaliação comparativa baseia-se em dados de transacções passadas de empresas
privadas e não admitidas à cotação. Outro tipo de avaliação comparativa, denominado ava-
liação a partir dos múltiplos, consiste em derivar múltiplos de empresas comparáveis com
acções cotadas e, depois, aplicá-los à empresa a avaliar, que pode ser uma empresa não
cotada. Formas comuns de avaliação com base nos múltiplos incluem comparações com os
rácios price-to-earnings (P/E), price-to-book value (P/B) price-to-dividends (P/D), price-
to-cash flows (P/CF) e price-to-sales (P/S). A aplicação dos múltiplos envolve a utilização do
preço de cotação corrente e informação contabilística recente. O rácio resultante é, então,
comparado com uma estimativa do rácio apropriado baseado nas contas da própria empresa,
de uma empresa concorrente ou média sectorial. Uma objecção à avaliação comparativa é o
facto de as escolhas sobre o relato financeiro dos gestores afectarem o valor do capital
próprio de uma empresa, registado de período para período e, num dado momento, afectarem
as comparações entre os valores contabilísticos de diversas empresas.

MODELOS DE AVALIAÇÃO COM BASE NAS OPÇÕES

Os modelos de avaliação com base nas opções (options valuation models), e espe-
cificamente os modelos de opções reais, combinam as teorias de investimento, decisão e
avaliação a partir de opções com métodos de avaliação estratégica, tais como a análise
SWOT7. Os processos de tomada de decisão baseados na avaliação a partir de opções
permitem identificar e quantificar melhor as alternativas estratégicas. Embora os modelos de
avaliação a partir de opções sejam conhecidos desde Black e Scholes (1973), são ainda
utilizados numa base limitada. Pode admitir-se que os artigos e os livros de texto sobre
option pricing, tais como Dixit e Pindyck (1995) e Trigeorgis (1996) têm tido uma divulgação
restrita, entre académicos e a comunidade científica, talvez devido ao facto de serem de
leitura difícil. Livros mais acessíveis, tais como Copeland e Antikorov (2001), apenas apare-
ceram posteriormente.

Os modelos a aplicar devem adaptar-se à situação da empresa, conforme se diagnos-
ticou na fase de recolha de informação. Assim, não será razoável avaliar uma empresa com
6
 Os modelos de avaliação comparativa também se denominam market-based business valuation models.

7
 SWOT são as iniciais de strenghts, weaknesses, opportunities and threats.
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rendibilidade aceitável e taxas de crescimento elevadas apenas por modelos de avaliação
patrimonial. Pelo contrário, se uma empresa tem apurado prejuízos e é expectável que essa
situação não se altere, será inadequado privilegiar os modelos de avaliação pelo rendimento.

Em suma, a adopção de cada um dos modelos de avaliação descritos conduz a dife-
rentes valores para a empresa. São de referir os seguintes factores que podem afectar a
valorização dos activos, lucros e cash flows resultando em diferentes avaliações: a natureza
aleatória dos cash flows, a dificuldade em estabelecer quais os montantes de rendimento que
são permanentes ou transitórios, as escolhas de políticas contabilísticas e as decisões dis-
cricionárias dos gestores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação de um modelo de avaliação exige a recolha e a interpretação de informa-
ção, a selecção de variáveis e a fixação dos parâmetros de avaliação. O resultado da estima-
ção do valor de uma empresa, ou das suas partes sociais, depende do modelo ou modelos a
aplicar. Assim, pode apresentar-se sob múltiplas formas: um valor, um intervalo de valores ou
uma distribuição de valores com diferentes probabilidades de ocorrência.

O(s) valor(es) resultante(s) da aplicação do(s) modelo(s) de avaliação seleccionado(s),
ou intervalo de valores, constituem indicadores de orientação para a eventual fase de nego-
ciação, que sofrerá a influência das diferentes motivações das partes interessadas e tem por
fim fixar o preço da empresa ou das participações sociais por mútuo acordo daquelas partes8.

Na fase de negociação, ora se aceita o(s) valor(es) da empresa resultante(s) da avali-
ação, ora se propõe a revisão desse(s) valor(es), voltando frequentemente às fases anterio-
res do processo de avaliação, para:

reformular os objectivos da avaliação;

recolher informação adicional ou actualizar e corrigir a informação recolhida ante-
riormente;
privilegiar outro(s) modelo(s) de avaliação;

especificar novas variáveis ou alterar os parâmetros da avaliação.

Em certos casos, a avaliação, segundo o processo que se descreve, é simples ou
mesmo dispensável, pois o preço das posições sociais é público e está disponível: esse é o
caso das acções cotadas em bolsa.

O preço fixado na negociação é, muitas vezes, denominado “valor da transacção”. Na
negociação especificam-se também as condições de pagamento, quando e como se vai
realizar a transacção. Anota-se que, enquanto o valor resulta do processo de avaliação
levado a cabo por especialistas (avaliadores), o preço é consequência de um acordo de
vontades.

A terminar, indica-se que na avaliação de empresas é indispensável atentar no
enquadramento legal vigente, factor que pode ter implicações em todas as fases do processo
de avaliação, a ponto de existirem - em particular para as avaliações de interesse público em
que o Estado intervém como parte - normas legais de avaliação de empresas9.

8
 Os estudos que antecedem uma transacção podem originar a elaboração de um documento genérico
contendo informação útil para chegar a acordo na transacção. Este documento, que se denomina ‘acordo
de intenções’ (memorandum of understanding), é um ponto de partida para a negociação.

9
  Veja-se, a este propósito, Ferreira (2004, Apêndice A), onde se apresenta uma descrição pormenorizada
dos modelos de avaliação de empresas consagrados na legislação portuguesa.
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Jorge Caiado2, Aníbal Vieira1, Ana Bonito1, Carlos Reis1 e Francisco Fernandes1

RESUMO

A previsão desempenha um papel importante no planeamento, tomada de decisão
e controlo em qualquer domínio de actividade, incluindo o fenómeno desportivo do
futebol. A experiência tem mostrado que os modelos extrapolativos ou não causais
(modelos univariados), que se baseiam no conhecimento exclusivo dos seus valores
passados para prever o futuro, são muitas vezes mais eficientes do que os modelos
causais ou multivariados. Pretende-se com este artigo elaborar um exercício de modelação
e previsão da eficácia ofensiva de uma equipa da Liga Portuguesa de Futebol, neste caso
o Sport Lisboa e Benfica. Para modelar e prever a série anual do número de golos, são
utilizados métodos de previsão determinísticos (tendência linear, médias móveis,
alisamento exponencial, holt, naïve) e estocásticos (modelos ARMA, passeio aleató-
rio). No processo de selecção dos melhores modelos, são considerados as funções do
erro quadrático médio, erro absoluto médio e erro percentual absoluto médio de previ-
são a um passo sobre as últimas três observações conhecidas da série observada.

Palavras chave: Alisamento exponencial, futebol, médias móveis, modelo ARMA,
previsão.

1 – INTRODUÇÃO

O desporto tem vindo a adquirir uma magnitude crescente na actualidade, onde se
inclui o futebol, inquestionavelmente o desporto mais popular do mundo. Enquanto que o
basebol, o basquetebol, o futebol americano e o hóquei no gelo são considerados os maiores
passatempos desportivos nos Estados Unidos, o futebol é o desporto nacional na maioria
dos países da Europa, América Latina, África e na maior parte dos países da Ásia. Apesar da
sua popularidade mundial, o futebol tem merecido pouca atenção por parte da comunidade
científica quando comparada com a vasta literatura existente sobre os mais importantes
desportos americanos.

Dos poucos estudos científicos sobre futebol, destacam-se alguns ligados ao fute-
bol europeu. Hart, Hutton e Sharot (1975) estudaram a assistência de espectadores aos jogos

1
 Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal

2 
Centro de Matemática Aplicada à Previsão e Decisão Económica do Instituto Superior de Economia e
Gestão.



84
de 4 equipas de topo da liga inglesa de futebol entre 1969 e 1972, e em particular, analisaram
as variações no número de espectadores em função de factores geográficos, demográficos e
da atractividade dos jogos em si. Num outro trabalho, Bird (1982) usou dados de séries
temporais entre 1948 e 1975 para estimar a assistência de espectadores no futebol inglês com
base no preço dos bilhetes (incluindo os custos de viagem), o rendimento nacional, e outras
variáveis ligadas ao sucesso de Inglaterra no campeonato do mundo, ao estado do tempo,
aos golos marcados e ao fenómeno do hooliganismo.

Dobson e Goddard (1992) analisaram a procura de bilhetes de lugares sentados e luga-
res em pé com base numa amostra de 795 jogos da liga inglesa nas épocas de 1989-1990 e 1990-
1991. Concluíram que o número de espectadores que assistem aos jogos de pé aumenta signi-
ficativamente nos jogos entre as equipas rivais e nos jogos entre as equipas que tiveram bom
desempenho em jogos recentes, ao passo que as vendas de bilhetes para lugares sentados
dependem mais da performance das equipas ao longo das épocas passadas.

Num estudo sobre o desempenho desportivo das equipas de futebol da liga italiana,
Lucifora e Simmons (2003) verificaram que o número de golos, o número de minutos e as
convocatórias para selecção nacional são factores preditivos do aumento do nível salarial
do jogadores. Na liga inglesa, como os salários individuais dos seus jogadores são geral-
mente desconhecidos para o público, Szymanski e Smith (1997) basearam-se no orçamento
total da equipa para medir a sua performance desportiva, e concluíram que existe uma forte
correlação entre a percentagem de vitórias e o orçamento da equipa.

Anderson, Ekman e Edman (2003) analisaram a performance de previsões feitas
por especialistas e não especialistas em futebol. Para o efeito, questionaram 250 indiví-
duos com diferentes níveis de conhecimentos sobre futebol acerca dos seus prognósti-
cos para os resultados da primeira ronda do campeonato do mundo de futebol de 2002.
Das verificações empíricas obtidas, estes autores concluíram que os especialistas em
futebol (jornalistas, adeptos e treinadores de futebol) não conseguem obter melhores
previsões do que os não especialistas, que se baseiam em juízos subjectivos face à
ausência de informação.

A modelação e previsão de resultados desportivos e a sua aplicação no desenvolvi-
mento de estratégias de apostas tem surgido bastante na literatura científica. São exemplos
os estudos sobre a liga de futebol americano (Craig e Hall 1994, Gray e Gray 1997, Glickman
e Stern 1998, Vergin 2001), o futebol inglês (Lee 1997, Crowder, Dixon, Ledford e Robinson
2002), o basebol nos Estados Unidos (Albert 1994, Gandar, Zuber e Lamb 2001, Schall e Smith
2000), e o futebol australiano (Stefani e Clarke 1992, Clarke 1993 e Brailsford, Easton, Gray e
Gray 1995).

O papel da previsão através de julgamentos e especulações de analistas base-
ados nas suas experiências e conhecimentos passados tem sido extensivamente in-
vestigado. Alguns estudos têm mostrado que os analistas experientes sobrestimam a
sua habilidade para prever com precisão devido ao seu excesso de confiança (Ayton,
1992). Para além disso, existem enviesamentos e limitações que caracterizam o julga-
mento humano quando se pretende minimizar as consequências negativas da previsão
(Caiado, 2002).

Este artigo tem como objectivo central a modelação e previsão da série temporal do
número de golos marcados por um clube profissional de futebol. Optou-se por escolher o
Sport Lisboa e Benfica pela sua elevada dimensão desportiva e popularidade. Para o estudo
empírico, foram utilizados métodos de previsão determinísticos (tendência linear, médias
móveis, alisamento exponencial, naïve) e estocásticos (modelo ARMA de Box-Jenkins, mo-
delo de passeio aleatório). No processo de escolha dos melhores modelos, tomou-se em
consideração os erros absolutos de previsão a um passo sobre as últimas três observações
conhecidas da série observada.



85
2 - METODOLOGIA DE ANÁLISE

A previsão desempenha um papel importante no planeamento, tomada de decisão e
controlo em qualquer domínio de actividade, incluindo o fenómeno desportivo do futebol.
Uma previsão consiste na tentativa de extrapolar o comportamento futuro a partir das condi-
ções actuais, utilizando dados históricos do passado. Neste processo, o analista pressupõe
que as condições no presente, mesmo as que se ignoram, se vão manter inalteradas no
futuro. A experiência tem mostrado que os modelos extrapolativos ou não causais (modelos
univariados), que se baseiam no conhecimento exclusivo dos seus valores passados para
prever o futuro, são muitas vezes mais eficientes do que os modelos causais ou multivariados.

Em seguida faz-se uma breve exposição dos métodos determinísticos e estocásticos
de previsão utilizados no estudo empírico.

a) Modelos de tendência linear

Estes modelos pressupõem um comportamento linear de tendência da série. Quando
numa série temporal se não detectam movimentos de carácter oscilatório nem movimentos
sazonais e se admite a existência de variação não explicada, pode adoptar-se o seguinte
modelo determinístico para a tendência,

tt tbbY ε++= 10 ,

que descreve a série Y
t
 como função da variável tempo (t) e da componente aleatória ε

t 
que

representa aquilo que não consegue explicar-se. A estimação dos parâmetros  b
0 
e b

1
 é feita

pelo método dos mínimos quadrados.

b) Modelos de médias móveis

Estes métodos são adequados para avaliar a tendência de uma série e são muito
sensíveis às alterações recentes do seu comportamento. Utilizam a informação relativa ao
termos da série numa vizinhança de alguns períodos para estimar o seu nível corrente. Para
séries com tendência localmente estacionária, o método de médias móveis simples obtém
previsões constantes para todo o horizonte da previsão,
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onde mTY +
ˆ  é a previsão da série Y no momento T+m (com T a origem da previsão e m o

horizonte da previsão) e 11 ,,, +−− kTTT YYY K  são as k observações incluídas na média

móvel. Outros métodos de médias móveis atribuem uma maior importância à informação
passada mais recente relativamente à mais antiga.

c) Modelos de alisamento exponencial

Estes métodos de previsão utilizam ponderadores exponencialmente decrescentes
com a antiguidade das observações. São de vários tipos os modelos de alisamento exponencial:

- Modelos de alisamento exponencial simples (séries com tendência localmente esta-
cionária e sem movimentos sazonais),
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10 com ,  )1( 1 <α<α−+α= −ttt MYM ,

onde M
t
 é a estimativa do nível da série no momento t e α é a constante de alisamento. Neste

modelo as previsões são constantes para todo o horizonte temporal, isto é,

,...2,1, ==+ mMY TmT

)

- Modelos de alisamento exponencial duplo (séries com tendência linear e sem movi-
mentos sazonais),

M

,

1)1( −α−+α= ttt DMD ,

,...2,1,)(ˆ)(ˆˆ =+=+ mmTbTaY mT ,

onde M
t
 é a série de alisamento exponencial simples, D

t
 é a série de alisamento exponencial

duplo, tt DMta −= 2)(  e )]()1([)( tt DMTb −α−α=  são as estimativas do nível e

do declive da série, respectivamente e mTY +
ˆ  a função de previsão a m passos.

- Modelo de Holt (séries com tendência linear e sem movimentos sazonais),

[ ] 10,)1()1()1()( <α<−+−α−+α= tbtaYta t ,

[ ] 10,)1()1()1()()( <β<−β−+−−β= tbtatatb ,

,...2,1,)(ˆ)(ˆˆ =+=+ mmTbTaY mT ,

onde )(ta  e )(tb  são as equações de actualização do nível e do declive de tendência da
série, respectivamente e mTY +

ˆ  a função de previsão a m passos. Para mais detalhes, veja-se
Makridakis, Wheelwright e Hyndman (1998).

d) Previsões naïve

Nos mercados onde a informação está muito dispersa e que são influenciados por um
elevado número de intervenientes, as previsões dos analistas feitas para o dia, mês, trimestre
ou ano seguinte correspondem aos valores observados no actual dia, mês, trimestre ou ano,

TT YY =+1

)
. São por isso chamadas previsões naïve (ingínias).

e) Modelo de passeio aleatório

No modelo de passeio aleatório (random walk), o valor da série no momento t é igual
ao seu valor passado mais um choque aleatório (geralmente conhecido por “ruído branco”),

Y

.

Este modelo é muito utilizado na modelização e previsão de séries económicas e
financeiras. Os “passeios aleatórios” caracterizam-se por movimentos de tendência crescen-
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te ou decrescente em períodos longos seguidos de mudanças bruscas de sentido
imprevisíveis.

f) Modelos ARMA

Modelos lineares introduzidos por Box e Jenkins (1970) que permitem modelar e
prever séries cronológicas estacionárias e não estacionárias através de uma representação
autoregressiva e de médias móveis (ARMA). Sob certas condições de estacionaridade e
invertibilidade (veja-se Box e Jenkins 1970), o modelo genérico ARMA tem a representação,

qtqttptptt YYY −−−− εθ−−εθ−ε+φ++φ= LL 1111 .

Este modelo descreve a série Y
t
 como função dos seus valores passados e como

combinação linear de uma sucessão de choques aleatórios, 91,...,, −− ttt εεε . O processo

integrado autoregressivo e médias móveis ou ARIMA(p,d,q) assume para o modelo comum
ARIMA(1,1,1) a forma,

11111  onde, −−− −=εθ−ε+φ= ttttttt YYZZZ  .

Box e Jenkins (1970) propuseram uma metodologia de modelização ARIMA baseada
nas etapas de identificação, estimação, avaliação do diagnóstico, selecção de modelos e
previsão, que é actualmente ainda muito utilizada por especialistas em séries temporais e
métodos de previsão. Desenvolvimentos mais recentes podem ver-se em Box, Jenkins e
Reinsel (1994) e Wei (1990).

3 - ESTUDO EMPÍRICO

A série em estudo refere-se ao número de golos marcados pelo Sport Lisboa e Benfica
na Liga Portuguesa de Futebol, nas últimas 32 épocas de 1972/73 a 2003/04 (fonte:
www.zerozero.pt). Na Figura 1 pode observar-se o cronograma da série. Esta parece apresen-
tar uma tendência ligeiramente decrescente ao longo do período em análise, acompanhada
de oscilações de carácter irregular.

Figura 1 - Série do número de golos marcados pelo Sport Lisboa e Benfica entre 1972/73 e 2003/04
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A escolha do melhor modelo de previsão será determinada com base no modelo que

produzir menores erros de previsão a um passo sobre as últimas 3 observações conhecidas
do número de golos marcados. Os critérios dos erros de previsão utilizados são os seguin-

tes: Erro quadrático médio, ∑ =
= m

t temEQM
1

2)1(  (onde ttt PYe −=  é o desvio entre

o valor observado e a previsão da série no momento t); Erro absoluto médio,

∑ == m
t temEAM 1)1(

; Erro percentual absoluto médio,

100)1( 1 ×= ∑ =
m
t tt YemEPAM .

No Quadro 1 apresentam-se as previsões passo a passo do número de golos marca-
dos nas épocas de 2001/02, 2002/03 e 2003/04 e os respectivos valores dos erros de previsão
(EQM, EAM e EPAM). Os Quadros 2 e 3 mostram os erros de previsão absolutos e percentuais
absolutos.

Quadro 1 - Erros de previsão do número de golos do Benfica entre 2001/02 e 2003/04

Modelos determinísticos Modelos
estocásticos

Épocas Golos MTL MM2 MM3 MM4 MM8 AES AED HOLT NAIVE RW ARIMA ARIMA
(1,1,2) (0,1,2)

01/02 66 57 56 61 61 61 64 56 56 54 52 57 61
02/03 74 58 60 59 62 60 64 58 59 66 63 74 70
03/04 62 59 70 65 63 61 65 60 65 74 71 62 69

EQM 115,3 120,0 86,3 56,7 74,0 37,7 120,0 111,3 117,3 132,7 27,0 30,0
EAM 9,3 10,7 7,7 6,0 6,7 5,0 9,3 9,3 10,7 11,3 3,0 5,3

EPAM 13,4 15,7 10,9 8,5 9,4 7,1 13,3 13,4 16,1 16,9 4,5 8,1

Notas: MTL é o modelo de tendência linear; MM2, MM3, MM4 e MM8 são os modelos de médias
móveis de ordens 2, 3, 4 e 8, respectivamente; AES e AED são os modelos de alisamento exponencial
simples e duplo com pesquisa óptima das constantes de alisamento pelo software EVIEWS 5; HOLT
é o modelo de Holt sem sazonalidade com pesquisa óptima das constantes de alisamento; NAIVE é o
modelo de previsão naïve; RW é o modelo de passeio aleatório (random walk); ARIMA(1,1,2) é um
modelo integrado autoregressivo de ordem 1 e de média móvel de ordem 2 com a restrição 01 =θ ;
ARIMA(0,1,2) é um modelo integrado de médias móveis de ordem 2. Assinala-se a sombreado os
menores erros de previsão.

Quadro 2 - Erros de previsão absolutos do número de golos do Benfica entre 2001/02 e 2003/04

Modelos determinísticos Modelos estocásticos
Épocas MTL MM2 MM3 MM4 MM8 AES AED HOLT NAIVE RW ARIMA ARIMA

(1,1,2) (0,1,2)

2001/02 9 10 5 5 5 2 10 10 12 14 9 5
2002/03 16 14 15 12 14 10 16 15 8 11 0 4
2003/04 3 8 3 1 1 3 2 3 12 9 0 7

Quadro 3 - Erros de previsão percentuais do número de golos do Benfica entre 2001/02 e 2003/04

Modelos determinísticos Modelos estocásticos
Épocas MTL MM2 MM3 MM4 MM8 AES AED HOLT NAIVE RW ARIMA ARIMA

(1,1,2) (0,1,2)

2001/02 13,6 15,2 7,6 7,6 7,6 3,0 15,2 15,2 18,2 21,2 13,6 7,6
2002/03 21,6 18,9 20,3 16,2 18,9 13,5 21,6 20,3 10,8 14,9 0,0 5,4
2003/04 4,8 12,9 4,8 1,6 1,6 4,8 3,2 4,8 19,4 14,5 0,0 11,3
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O modelo ARIMA(1,1,2), com a restrição 01 =θ , revelou-se o melhor método para

prever a performance ofensiva do futebol do Benfica, a avaliar pelas funções do EQM (27,0),
do EAM (3,0) e do EPAM (4,5%) sobre as últimas três observações disponíveis. Em termos
de erros observados, pode verificar-se que este modelo conseguiu prever exactamente o
número de golos metidos nas épocas de 2002/03 (74) e 2003/04 (62) com base na informação
disponível até às épocas imediatamente anteriores.  O ajustamento do modelo ARIMA(1,1,2)
à série do número de golos resultou na seguinte relação,

tt BYBB ε−=−+ )99,01()1)(34,01( 2 ,

equivalente a,

221 99,034,066,0 −−− ε−ε++= ttttt YYY ,

onde B é o operador atraso, tal que kttt
k YYYB −−= , e tε  é um ruído branco. Este modelo

revelou-se bastante satisfatório do ponto de vista da qualidade estatística e do ajustamento.

Em particular, as estimativas dos parâmetros autoregressivo (0,34) e de médias móveis (0,99)
são, individualmente, estatisticamente significativas (p-values iguais a 0,0278 e 0,0001, respec-

tivamente), e a estatística de Ljung-Box 509,5)10( =Q  (p-value = 0,703) permite aceitar a

hipótese da nulidade global das autocorrelações dos resíduos com uma probabilidade elevada.
Em contraste, o modelo que apresenta piores previsões foi o modelo de passeio

aleatório. Dos modelos determinísticos utilizados na previsão, destaca-se o modelo de
alisamento exponencial simples com um EQM de 37,7, um EAM de 5,0 e um EPAM de 7,1%,
que conseguiu obter a melhor previsão para a época de 2001/02 (erro absoluto de 2 golos).
Deve realçar-se igualmente a boa qualidade preditiva do modelo de média móveis de ordem
4 (MM4) cujas previsões para as épocas de 2001/02, 2002/03 e 2003/04 foram obtidas através
das médias aritméticas das quatro épocas imediatamente anteriores.

4 – CONCLUSÕES

Muitos analistas e investigadores têm a preocupação de modelar e prever o compor-
tamento futuro de alguns importantes e fenómenos desportivos. O fenómeno do futebol tem
merecido um enorme interesse não só por parte dos agentes desportivos e adeptos como
também por investidores institucionais e individuais.

Neste artigo forma utilizados métodos de previsão determinísticos e estocásticos
para prever a eficácia ofensiva do mais popular clube português – o Sport Lisboa e Benfica.
Os resultados empíricos sugerem que os modelos autoregressivos e de médias móveis
(ARMA) de Box-Jenkins são aqueles que conseguem acompanhar melhor as oscilações da
série do número de golos marcados e produzir melhores previsões. Em particular, revelou-se
adequado para previsão o modelo ARIMA(1,1,2), com uma parâmetro autoregressivo de
ordem 1 e um parâmetro de médias móveis de ordem 2 e uma diferenciação simples, que
descreve econometricamente a performance ofensiva da equipa numa qualquer época como
uma função do número de golos marcados nas duas épocas imediatamente anteriores mais
um choque aleatório contemporâneo e um forte choque aleatório duas épocas atrás. Os
modelos de alisamento exponencial simples e de médias móveis de ordem 4 revelaram tam-
bém boas qualidades preditivas.
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UMA APLICAÇÃO DE ANÁLISE FACTORIAL
MÚLTIPLA A INDICADORES DE AFLUÊNCIA

TURÍSTICA

Juan Moncada Herrera 1, Sara Morgado Nunes 2 e M. Purificación Galindo3.

RESUMO

A Análise Factorial Múltipla possibilita a exploração simultânea de várias tabelas
de dados com base na procura de uma estrutura comum aos conjuntos de dados em
análise, permitindo captar toda a estrutura de covariação em tabelas dinâmicas. A
representação simultânea das estruturas em estudo, permite analisar as posições de
cada indivíduo e estudar a sua evolução ao longo dos vários instantes ou situações
experimentais.

Neste trabalho estuda-se a distribuição da afluência turística em algumas regiões
portuguesas com base no fluxo de visitantes anuais entre 1993 e 2001 segundo o país
de proveniência dos turistas. Os dados disponíveis foram organizados em tabelas
múltiplas e analisados recorrendo às técnicas de Análise Factorial Múltipla.

Os resultados obtidos permitem confirmar a existência de uma estrutura geral de
afluência turística durante o período em estudo permitindo a exploração de relações
entre a afluência turística e a natureza de cada região durante o período de tempo
considerado.

Palavras chave: Dados Múltiplos, Análise em Componentes Principais, Análise
Factorial Múltipla e Indicadores de Turismo.

1. INTRODUÇÃO

Durante as últimas décadas, o Turismo tem vindo a consolidar-se como um dos mais
vigorosos sectores da economia nacional e tem-se afirmado como meio de desenvolvimento
de muitas regiões portuguesas. A relevância que o Turismo tem vindo progressivamente a
assumir prende-se com a sua expressão no Produto Interno Bruto, no emprego e nas contas
externas. Além disso, este sector tem vindo gradualmente a afirmar-se como importante
motor de desenvolvimento regional, permitindo que muitas regiões, em particular no interior,
se evidenciem e adquiriram destaque.

Apesar da evolução francamente positiva e da tendência notória de crescimento no
sector do Turismo, em algumas regiões este é ainda um sector incipiente e modesto onde é
necessário investir por se tratar de uma actividade determinante no desenvolvimento regio-
nal. Tendo em conta os aumentos significativos da afluência de turistas internacionais, é de
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extrema importância caracterizar e definir com precisão tal afluência nas diversas regiões
portuguesas com o objectivo de poder adaptar e melhorar a oferta a um público-alvo especí-
fico. Este facto, conduz à necessidade de tratar e integrar informação proveniente de várias
matrizes de dados, sendo para tal necessário dispor de ferramentas que possibilitem a análise
de conjuntos de dados múltiplos (Kiers, 1988), já que as técnicas clássicas deixam de ser
adequadas à abordagem de problemas descritos por este tipo de dados. Neste contexto, uma
situação bastante frequente é a comparação de indicadores em diversos pontos turísticos ao
longo de vários meses ou anos.

Em geral, num contexto de dados múltiplos, a informação disponível está organizada
num conjunto de matrizes que se referem a um conjunto de indivíduos (unidades de observa-
ção) sobre os quais se observaram variáveis organizadas em grupos, os quais podem
corresponder a diferentes situações experimentais (diferentes estudos) ou ocasiões (dados
temporais). Ao trabalhar com este tipo de dados pretende-se, em geral, proceder a uma
análise simultânea que possibilite a obtenção de uma estrutura consenso ou compromisso
capaz de sintetizar toda a informação disponível. No caso em que os conjuntos de dados em
análise são quantitativos e se referem aos mesmos indivíduos é possível recorrer à metodologia
Statis (Escoufier, 1973; L’Hermier des Plantes, 1976; Lavit, 1988) ou à Análise Factorial Múl-
tipla (Escofier & Pagés, 1985, 1992), destinando-se esta à análise tanto de dados quantitati-
vos como qualitativos ou mistos.

Neste trabalho, optou-se pela Análise Factorial Múltipla devido à sua versatilidade e
riqueza que possibilita ao nível da interpretação. Esta técnica assenta na procura de uma
estrutura comum às diversas estruturas em análise permitindo assim representar as estrutu-
ras das matrizes de dados como pontos num espaço de baixa dimensão e captar toda a
estrutura de covariação em tabelas dinâmicas. Procede-se pois a uma breve revisão das
técnicas de Análise Factorial Múltipla e aplica-se esta metodologia à análise de um conjunto
de dados relativo ao fluxo turistas em algumas regiões portuguesas com o objectivo de
integrar e comparar as diversas estruturas factoriais em estudo.

2. ANÁLISE FACTORIAL MÚLTIPLA

A Análise Factorial Múltipla (AFM) foi proposta por Escofier & Pages (1985) com o
objectivo de averiguar a existência de uma eventual estrutura comum a diversas matrizes de
dados. Considere-se pois uma tabela múltipla composta por K subtabelas (ou grupos de
variáveis) do tipo (X

k
, M

k
, D), k=1,…,K, onde X

k
 é uma matriz de dimensão n x p

k
, M

k
 é a matriz

diagonal que contém os pesos das p
k
 variáveis (geralmente iguais a 1) e D é a matriz diagonal

que contém os pesos dos n indivíduos (geralmente iguales a 1/n). A AFM divide-se em duas
etapas essenciais (Fig.1):

Fig.1: Esquema geral da Análise Factorial
Múltipla.
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Etapa preliminar: Consiste em realizar uma Análise em Componentes Principais (ACP)

sobre cada um dos grupos de variáveis. Os objectivos desta etapa centram-se na obtenção
do primeiro valor próprio de cada análise, tendo em vista a sua utilização como factor de
ponderação na etapa seguinte, bem como na avaliação de eventuais efeitos da
dimensionalidade de cada grupo na análise subsequente. A distribuição dos valores própri-
os de cada grupo e a comparação da forma geral das nuvens associadas a cada grupo de
variáveis, proporciona informação acerca da dimensionalidade.

Etapa principal: Consiste na realização de uma ACP normada sobre a tabela global.
Na realização desta ACP, pondera-se cada tabela pelo inverso do primeiro valor próprio
obtido na etapa anterior, com o objectivo de equilibrar a influência dos grupos. Em seguida,
justapõem-se todas as subtabelas assim ponderadas e, finalmente, realiza-se uma ACP sobre
a matriz global correspondente. Esta ACP possibilita a obtenção de um referencial comum
chamado espaço compromisso, o qual possibilita o estudo e seguimento da evolução ou
dinamismo dos diferentes indivíduos e variáveis, permitindo obter representações gráficas e
índices de qualidade que facilitam o estudo dessa evolução.

A informação resultante da etapa principal da AFM estuda-se e explora-se nos espa-
ços Rp (representação da nuvem de pontos-indivíduos), Rn (representação da nuvem de

pontos-variáveis) e 2nR  (representação da nuvem dos grupos de variáveis).

Com o objectivo de representar geometricamente os distintos grupos, é necessário
associar a cada subtabela ou grupo um objecto que o represente e definir uma distância entre
eles. Este objecto representativo do grupo k que, de alguma forma, resume a estrutura da
subtabela correspondente, recebe o nome de configuração e define-se como

'
kkkk XMXW = .

A distância entre os grupos k e l baseia-se no produto escalar de Hilbert–Schmidt, e
define-se como:

( )DDWWTrWW lkHSlk =, .

Cada matriz W
k
 é a matriz de produtos escalares entre indivíduos definindo portanto

as distâncias entre indivíduos.
A partir destas considerações, comentam-se brevemente alguns aspectos essenciais

relativos aos três espaços de representação em que se desenvolve a AFM.
O espaço Rp. Neste espaço estudam-se tanto as similitudes ou dissimilitudes entre

indivíduos como a sua estrutura do ponto de vista dos grupos de variáveis. Para tal, obtém-
se, por um lado, a representação gráfica da nuvem de pontos-indivíduos por meio de uma
ACP sobre a matriz global e, por outro, uma representação sobreposta das K nuvens de
indivíduos, cada uma, caracterizada pelo respectivo grupo de variáveis. Esta última repre-
sentação é uma das mais interessantes na AFM e obtém-se mediante uma projecção suple-
mentar das K tabelas parciais sobre os eixos factoriais associados à nuvem global.

O espaço Rn. Neste espaço leva-se a efeito o estudo da intraestrutura. Aqui
posicionam-se as variáveis originais e também podem posicionar-se as componentes princi-
pais obtidas a partir da ACP sobre as tabelas parciais. A representação das variáveis no
espaço Rn obtém-se directamente da ACP sobre a tabela global e interpreta-se da mesma
forma que uma ACP clássica.

O espaço 2nR . O objectivo principal da análise levada a cabo neste espaço, é o
estudo da similitude entre os diferentes grupos de variáveis. O método proporciona uma

representação dos grupos de variáveis na qual cada grupo vem representado por um ponto.

A coordenada de um grupo sobre um factor corresponde à inércia acumulada do grupo sobre
esse factor e, devido à ponderação utilizada, o valor dessa coordenada está sempre com-
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preendido entre 0 e 1. Por sua vez, a associação entre grupos, pode medir-se por meio do
coeficiente RV de correlação vectorial (Robert & Escoufier, 1976) ou mediante o coeficiente
Lg. O coeficiente RV é o produto escalar de Hilbert-Schmidt entre configuracões normadas,
enquanto o coeficiente Lg é o produto escalar de Hilbert-Schmidt entre configurações pon-
deradas, segundo a ponderação da AFM. Assim, para dois grupos k y l:

  DW

DW

DW

DW
lkRV

l

l

k

k ,),( =     l

l

k

k DWDW
lkLg

11 λλ
,),( = .

O coeficiente RV está compreendido entre 0 e 1, enquanto Lg não possui limite
superior e assume valores elevados quando k e l

 
são multidimensionais e apresentam as

mesmas direcções principais de inércia, traduzindo assim o número de dimensões comuns.
Um valor 0 de Lg indica que as variáveis do grupo k não estão correlacionadas com as
variáveis do grupo l.

Neste espaço podem, por último, explorar-se as correlações entre os factores obtidos
nas análises parciais de cada grupo e os factores globais. O estudo destas relações apoia-se
numa série de outros elementos de ajuda à interpretação, bem como em indicadores da qualida-
de da associação e da representação. Entre estes últimos, podem citar-se os seguintes:

Correlações entre factores comuns e os respectivos representantes dos grupos: A
qualidade de um factor global na AFM pode avaliar-se de duas formas: por um lado recorren-
do à representação sobreposta das nuvens Nk

n
, e neste caso a qualidade de um factor avalia-

se a partir do quociente (Inércia inter)/(Inércia total), que se apresenta mais abaixo; por
outro lado, pode recorrer-se ao coeficiente de correlação entre um factor global e os factores
parciais, o que equivale a estudar a correlação entre uma variável e um conjunto de variáveis.
Na AFM, o carácter comum do factor F

s
 pode avaliar-se por meio do coeficiente de correlação

entre F
s
 e Fk

s
, onde Fk

s
 é o factor de s do k–ésimo grupo de variáveis, cuja interpretação é

semelhante à de qualquer coeficiente de correlação.
Quociente (Inércia inter)/(Inércia total): Este índice refere-se ao conjunto dos grupos

em estudo e sintetiza o grau de semelhança entre eles. Um valor próximo a 1 indica que os pontos
associados ao mesmo indivíduo nos diferentes grupos estão globalmente próximos, e portanto
dão conta de uma estrutura comum às distintas subtabelas. Além disso, um valor deste quociente
próximo a 1 significa ainda que todas as subtabelas têm em comum aspectos suficientes que
justificam um estudo detalhado das suas diferenças relativamente ao eixo em consideração.
Inversamente, se este quociente está próximo de 0, as diferenças de forma entre as tabelas são tão
acentuadas que um estudo em profundidade das mesmas careceria de sentido.

Coordenadas dos grupos: A coordenada de um grupo ao longo de um dado factor
corresponde à contribuição absoluta das variáveis que constituem esse grupo ao factor
dado. Nesse sentido, tais coordenadas proporcionam una medida da importância da direc-
ção associada a um factor.

Índice de semelhança entre grupos: Espera-se que os diferentes grupos de variáveis
apresentem um certo grau de relação entre eles, na medida em que dão conta de uma realida-
de observada sobre um mesmo conjunto de indivíduos. O coeficiente RV entre configura-
ções normadas é uma medida desta associação.

3. APLICAÇÃO A INDICADORES DE TURISMO

Os dados em estudo foram obtidos a partir do site do Instituto Nacional de Estatística
(http://www.ine.pt) e dizem respeito ao número de turistas que visitaram as regiões do Aço-
res, Alentejo, Algarve, Centro, Lisboa, Madeira e Norte de Portugal entre os anos 1993 e
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2001, segundo a proveniência geográfica: Alemanha, Áustria, Brasil, Espanha, França, Grécia,
Itália, Japão, Suiça, América do Norte (Canadá e Estados Unidos da América), Benelux (Bél-
gica, Luxemburgo e Países Baixos), Grã-Bretanha (Irlanda e Reino Unido) e Países Nórdicos
(Dinamarca, Finlândia e Suécia).

Dispõe-se portanto de 9 matrizes, uma para cada ano (G1:1993, ... G9:2001), com 7
linhas (regiões) e 13 colunas (indicadores da proveniência geográfica dos visitantes) e o
objectivo é estudar a evolução registada em termos de proveniência geográfica dos turistas
durante o período de 1993 a 2001. Pretende-se assim comparar globalmente as regiões em
estudo bem como averiguar a existência de uma tipologia comum às matrizes de informação
em análise que possibilite a descrição, numa única estrutura, dos vários anos. Para tal,
recorreu-se às técnicas de Análise Factorial Múltipla, a qual se adapta bem a este tipo de
dados e se encontra implementada nos softwares estatísticos ADE4 (Thioulouse et al, 1997)
e SPAD (DECISIA, 2002). Os dados foram previamente centrados.

O objectivo do estudo é pois analisar a estrutura comum às várias matrizes de dados
em questão numa tentativa de explicar as relações existentes entre a afluência turística e as
regiões em estudo. Em particular, pretende-se:

- Caracterizar as regiões em estudo com base na afluência turística, bem como a
estrutura intercorrelacional, mediante a exploração da existência de alguma
tipologia destas regiões segundo a afluência turística, ao longo do tempo;

- Explorar e descrever a evolução da afluência nas diversas regiões ao longo do
período em estudo;

- Comparar as regiões em estudo a partir da afluência turística durante o período de
tempo em estudo;

- Explorar e descrever a estrutura interna da afluência turística nas diferentes regi-
ões e a sua evolução no tempo;

- Averiguar a existência de factores comuns às diversas regiões, durante o período
de tempo em estudo, bem como a existência de factores específicos associados a
alguma das regiões ou ano em estudo.

Num estudo conjunto de vários grupos de variáveis deve analisar-se a forma como os
distintos grupos afectam os resultados em função da sua estrutura interna. Com o objectivo
de equilibrar os distintos grupos, a Análise Factorial Múltipla pondera as diversas tabelas de
dados possibilitando um estudo objectivo das relações entre os distintos grupos de variá-
veis, entre as variáveis que formam um determinado grupo e as dos restantes grupos bem
como o estudo das semelhanças entre os indivíduos, permitindo uma análise desde a óptica
dos diferentes grupos de variáveis. Como atrás se referiu, o factor de ponderação introduzi-
do em cada grupo, é o inverso do primeiro valor próprio que se obtém da decomposição em
valores singulares sobre esse grupo.

As análises separadas permitem obter a inércia associada a cada um dos grupos
(Fig.2), evidenciando a existência de estruturas bastante similares, bem como a existência de
um grau de dimensionalidade não superior a 2. Assim, um espaço compromisso bidimensional
é suficiente para explorar as relações existentes em cada matriz e entre as distintas matrizes.

Numa segunda etapa, os resultados obtidos evidenciam uma decomposição da inér-
cia total igual a 22,65 da qual o primeiro plano factorial recolhe aproximadamente 64%. Além
disso, o facto de o primeiro valor próprio resultante da decomposição em valores singulares
(8,86) ser próximo ao número de grupos (9), indicia que o primeiro factor é comum aos grupos,
representando assim uma direcção importante de inércia (Escofier & Pagés, 1992). A ACP
global permite a construção de um espaço compromisso no qual se representam conjunta-
mente todas as variáveis, possibilitando o estudo da evolução dos indivíduos e variáveis ao
longo do tempo.
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Fig.2: Decomposição da inércia segundo os di-
ferentes grupos.

Fig.3: Representação das regiões no espaço
compromisso.

Fig.4: Representação das variáveis no espa-
ço compromisso.
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 Na Fig.3, representam-se as regiões em estudo sobre o plano compromisso no qual

se observam as posições médias das regiões ao longo do período em estudo. A distância
entre dois pontos interpreta-se em termos de distância compromisso entre esses indivíduos.
Observa-se que o factor 1 opõe claramente a região dos Açores à região de Lisboa pelo que
se conclui que, relativamente ao eixo 1, estas regiões evidenciam estruturas de afluência
turística muito diferentes.

Por outro lado, as regiões Centro, Algarve, Alentejo e Madeira evidenciam uma
tipologia particular, caracterizada por um perfil de afluência similar ao perfil médio da mesma
e por um elevado grau de similaridade na sua estrutura no que respeita ao factor 2. Projectan-
do as variáveis no plano compromisso (Fig.4), observa-se que o eixo 1 é fundamentalmente
marcado pelas procedências de América do Norte, Espanha, França e Suiça, enquanto ao
eixo 2 se associam as proveniências da Áustria, Brasil e Itália. Uma leitura conjunta das
representações obtidas nas Figs. 3 e 4 evidencia que turistas provenientes da Áustria, Brasil
e Itália visitam preferencialmente os Açores; turistas provenientes da Suiça, França, Espanha
e América do Norte preferem a região de Lisboa, enquanto turistas provenientes da Grã-
Bretanha e Alemanha elegem a região do Algarve e, em menor grau, a região da Madeira.

Numa breve resenha pelas atracções turísticas destas regiões, destacam-se alguns
aspectos:

- Pela Região Norte, solares da antiga nobreza abrem as portas ao turismo de habi-
tação, recebendo os turistas com o espírito acolhedor que caracteriza Portugal.
Entre as atracções da Região Norte destaca-se a cidade do Porto que deu o nome
a Portugal e possui um centro histórico que contém um conjunto arquitectónico
de excepcional valor e é Património da Humanidade. Destaca-se a cidade de Gui-
marães, conhecida como o berço da nação, a impressionante paisagem desenha-
da pelo Rio Douro, inscrita também no Património da Humanidade, uma gastronomia
única e todo o processo de fabrico do Vinho do Porto;

- Lisboa guarda as memórias dos Descobrimentos, a época de ouro portuguesa, na
Torre de Belém e no Mosteiro dos Jerónimos que são Património Mundial e, para
oriente, exibe a sua nova face na moderna arquitectura que acolheu a EXPO’98, a
última exposição mundial do séc. XX e continua a acolher inúmeros congressos,
conferências e cimeiras;

-   Na região Centro destaca-se Coimbra, a cidade dos estudantes, onde se pode
visitar o Jardim Botânico, a Quinta das Lágrimas e o Portugal dos Pequeninos.
Destacam-se as ruínas de Conímbriga, a serra do Buçaco com cerca de 700 espé-
cies nativas e exóticas e o conhecido palácio em estilo neo-manuelino. No centro
de Portugal pode visitar-se Aveiro, Figueira da Foz, Serra da Estrela e ainda a rota
das aldeias históricas.

-    No Alentejo podem visitar-se alguns castelos medievais como o de Monsaraz.
Destaca-se a vila de Marvão, de beleza singular, talhada a granito e a cal e candidata
a Património Mundial e a cidade de Évora considerada Património Mundial. O
Alentejo oferece actividades muito diversificadas desde safaris (Santiago do
Cacém), Coudelaria e Falcoaria (Alter do Chão), visita do Museu do Café (Campo
Maior) ou a Rota dos Vinhos;

- O Algarve é essencialmente conhecido pelo seu agradável clima ao longo de todo
o ano, pela sua orla costeira repleta de praias fabulosas que convidam aos des-
portos náuticos durante todo o ano, pelos campos de golf que atraem muitos
turistas e pelas sofisticadas estruturas hoteleiras;

-    Os Açores caracterizam-se pelas paisagens exuberantes e um clima ameno ao longo
de todo o ano que convida a actividades em íntima ligação com a natureza. As
suas ilhas conservam ainda alguns dos percursos pedestres que são testemunho
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da história das ilhas e de um povo de baleeiros e agricultores. A observação das
baleias, o mergulho, os passeios de barco e a pesca, proporcionam momentos
inesquecíveis;

-    A Madeira é propícia ao turismo activo oferecendo desportos de aventura na terra
e no mar como asa delta, parapente, mergulho, surf, rappel, trekking e passeios
pedestres que possibilitam o contacto directo com uma natureza rica e exuberan-
te. No Funchal podem apreciar-se bonitas ruas, praças, casas repletas de flores e
a típica gastronomia madeirense;

Em suma, a tranquilidade e a beleza natural da região dos Açores, contrasta com o
carácter cosmopolita de Lisboa, marcando assim a diferença entre o turismo ecológico dos
Açores e o tipo de turismo mais cultural que caracteriza a região de Lisboa, visível ao longo
do eixo 1. Por outro lado, as regiões do Alentejo, Algarve, Madeira e Centro parecem carac-
terizar-se por um turismo de lazer que se opõe ao tipo de turismo mais específico que se
regista nos Açores e Lisboa.

A afluência significativa de turistas brasileiros no arquipélago dos Açores pode,
eventualmente relacionar-se com o historial de emigração do povo açoriano para terras
brasileiras em finais do séc. XIX. Turistas espanhóis, franceses, suíços e americanos são
atraídos pelo carácter cosmopolita da região de Lisboa, enquanto turistas provenientes da
Grã-Bretanha e Alemanha manifestam uma preferência clara pelo turismo de lazer algarvio.

Numa outra linha de análise, é possível medir a similitude entre as projecções das
nuvens e a projecção da nuvem global no espaço compromisso através das respectivas
correlações. Para os dados em estudo, obtiveram-se correlações bastante elevadas (para
todos os casos superiores a 0,9) permitindo por sua vez obter valores elevados para o
quociente (inércia inter)/(inércia total), o que leva a concluir que o primeiro factor, que opõe
o turismo ecológico a um turismo mais cosmopolita, é comum aos nove grupos em estudo,
sendo portanto um tema transversal aos nove anos em estudo (Tabela 1).

Tabela 1: Quociente (Inércia inter)/(Inércia total).

AXES 1 A 5

FAC. 1 2 3 4 5

0.99 0.95 0.88 0.86 0.66

Em relação ao factor 2, que opõe o turismo de lazer a tipos mais particulares de
turismo, pode também fazer-se uma leitura análoga, sendo, contudo, mais difícil proceder a
uma generalização dos resultados, dado que este factor se apresenta como um factor espe-
cífico dos anos 1998, 1999, 2000 e 2001 (Fig.5).

Destaca-se a EXPO’98 como importante marco no turismo português, não só pelo
fluxo de turistas registado nessa altura, como também pelas consequências positivas neste
sector que daí resultaram. Assim, as mudanças registadas a partir de 1998 poderão, eventu-
almente, relacionar-se com a forte campanha publicitária que teve início nessa altura, desen-
volvendo-se uma divulgação institucional muito intensa no estrangeiro, baseada em spots
publicitários que evidenciavam os lugares mais emblemáticos de Portugal.

Relativamente aos períodos em estudo, interessa, por um lado, analisar o grau de
semelhança entre eles e, por outro lado, perceber em que medida é possível explicar esse grau
de similaridade existente com base nos factores encontrados. Relativamente à interestrutura
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Fig.5: Representação dos vários grupos.

das matrizes de dados em estudo, constata-se a existência de um elevado grau de semelhança
entre as nuvens que correspondem aos diferentes anos, o qual supera, em todos os casos, o valor
0,91, como se observa na matriz de coeficientes RV (Tabela 2), indicando que não se registaram
alterações muito significativas na estrutura das regiões durante os nove anos em estudo, poden-
do, portanto, considerar-se a existência de uma estrutura comum aos vários anos.

Tabela 2: Coeficientes RV de associação entre grupos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 AFM

1 1.000
2 0.958 1.000
3 0.964 0.957 1.000
4 0.957 0.957 0.968 1.000
5 0.932 0.961 0.970 0.987 1.000
6 0.941 0.960 0.928 0.937 0.939 1.000
7 0.918 0.962 0.932 0.919 0.935 0.975 1.000
8 0.916 0.956 0.919 0.916 0.929 0.970 0.978 1.000
9 0.935 0.962 0.962 0.954 0.968 0.966 0.981 0.971 1.000
AFM 0.967 0.985 0.976 0.975 0.979 0.980 0.978 0.973 0.989 1.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 AFM

Destaca-se o facto de os grupos em estudo se encontrarem altamente correlacionados
entre si sendo por isso as estruturas em causa homotéticas no que diz respeito à distribuição
e estrutura da afluência turística.

Relativamente ao factor 1, o quociente (inércia inter)/(inércia total) assume um valor de
0,99 (Tabela 1) indicando, por um lado, um elevado grau de semelhança entre os diferentes
períodos estudados e, por outro, permitindo confirmar o carácter comum desse factor. Na Fig.5
representam-se os vários anos em estudo. O facto de os pontos que representam os grupos
estarem globalmente próximos entre si, leva a considerar a existência de uma estrutura comum
aos vários anos em estudo e indica que é possível estabelecer comparações entre eles.

Analisam-se agora com mais profundidade alguns aspectos relativos aos agrupa-
mentos regionais obtidos. Nas Figs. 6 a 9 representam-se conjuntamente os vários anos para
cada região em estudo.
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Fig.6: Representação conjunta dos grupos (Açores).

A região dos Açores (Fig.6) apresenta correlação com o factor 1, registando uma
contribuição a este factor de 46,46%, seguida de Lisboa que contribui com 43,10%. Estas
correlações são particularmente fortes nos anos de 1993 e 1995. Note-se que, na região dos
Açores, a componente principal de afluência turística se caracteriza pelas baixas procedênci-
as suíça, francesa, espanhola e norte-americana.

Fig.7: Representação conjunta dos grupos (Lisboa).

A situação de Lisboa (Fig.7) é bastante similar à dos Açores no que respeita à relação
com o factor 1, contudo diametralmente oposta quanto ao significado, já que esta região se
caracteriza por uma afluência significativa de turistas suíços, franceses, espanhóis e norte-
americanos. Destaca-se o aumento da afluência turística na região de Lisboa durante os três
últimos anos do período em estudo, a qual se relaciona, muito provavelmente, com a EXPO’98.
Por outro lado, durante os primeiros anos, as motivações dos turistas prendiam-se mais com
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aspectos relacionados com o factor 1, porém, durante o final deste período, a capacidade
para captar este tipo de turistas, parece perder-se.

Fig.8: Representação conjunta dos grupos (Algarve).

A região do Algarve (Fig.8) apresenta uma tendência clara para captar turistas que
procuram um turismo de lazer durante os primeiros anos do período estudado. Contudo, esta
tendência parece entrar num estado de indefinição durante os últimos anos.

Fig.9: Representação conjunta dos grupos (Região Centro, Alentejo e Madeira).

As regiões Centro, Alentejo e Madeira (Fig.9) constituem um agrupamento homogé-
neo tanto em relação ao factor 1 como em relação ao factor 2, o que se explica com base no
elevado grau de semelhança de alguns períodos. Em particular, registam-se semelhanças
fortes entre as seguintes estruturas de afluência turística:
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- da região Centro em 1996 com o Alentejo em 1996;
- da região da Madeira em 1993 com a região Centro em 1995;
- da região Centro em 1993 com a região da Madeira, em geral.

Verifica-se que na região Centro, a tendência da afluência turística nos dois primeiros
anos está marcada por um decréscimo nos valores associados ao factor 2. Na Madeira, esse
decréscimo, observa-se durante o período central, enquanto nos últimos anos se registam
aumentos significativos dos valores associados ao factor 2.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Turismo tem, nos últimos anos, vindo a afirmar-se como um sector de extrema
importância, não só pelos efeitos económicos que gera mas também por ser um importante
motor de desenvolvimento regional. Assim, o crescimento que se tem vindo a registar neste
sector e o aumento de apoio técnico de programas comunitários, têm transformado o Turis-
mo numa actividade em franco crescimento e altamente motivadora.

Neste contexto, é de extrema importância a caracterização das estruturas de afluência
turística nas diversas regiões portuguesas a fim de melhorar e adaptar a oferta a um perfil de
turista específico. Neste estudo procedeu-se a uma caracterização da estrutura de afluência
turística em diversas regiões portuguesas, segundo a proveniência geográfica dos turistas
que preferencialmente as visitam.

A aplicação das técnicas de Análise Factorial Múltipla ao conjunto de dados em
estudo permitiu concluir que:

- É possível identificar alguns factores determinantes na explicação da afluência
turística em Portugal. Em particular, o factor 1 opõe o turismo ecológico a um tipo
de turismo mais cosmopolita, enquanto o factor 2 opõe o turismo de lazer ao tipo
de turismo mais particular que caracteriza as regiões dos Açores e Lisboa;

- O factor 1 está presente durante todo o período em estudo indicando uma defini-
ção clara dos conceitos de turismo ecológico e turismo cultural;

- Observa-se uma preferência significativa de turistas provenientes da Grã-Bretanha
e Alemanha pela região do Algarve, de turistas espanhóis, franceses, suíços e
americanos pela região de Lisboa e de turistas brasileiros, austríacos e italianos
pelos Açores.

A Análise Factorial Múltipla revelou-se uma ferramenta útil na caracterização da aflu-
ência turística em algumas regiões de Portugal, permitindo identificar algumas relações difí-
ceis de explorar por meio de outras técnicas, tendo sempre em consideração a estrutura de
grupo das variáveis. Ao mesmo tempo, a Análise Factorial Múltipla, proporciona informação
abundante no que diz respeito a ajudas à interpretação que enriquecem as análises e as
possibilidades de exploração de dados como os que aqui se estudaram.
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INSTRUMENTO JURÍDICO PARA LA COOPERACIÓN
TRANSFRONTERIZA ADMINISTRATIVA Y
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Marcial Herrero Jiménez*

RESUMO

La cooperación transfronteriza constituye, sin duda, un factor de desarrollo, y de
cohesión económica, social y territorial. Este fenómeno se ha ido desarrollando en
ambos lados de la frontera luso-española de forma paulatina desde el año 1986; sin
embargo, ni en el ámbito de las relaciones bilaterales entre ambos países, ni en general
en el ámbito comunitario, existe un instrumento jurídico idóneo para encauzar estas
formas de cooperación.

Conscientes de la necesidad de dar respuesta a este vacío legal, la Comisión y
el Parlamento Europeo, el 14 de Julio de 2004 presentaron una Propuesta de Reglamento
relativo a la creación de una Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza. Esta
propuesta inicial, que fue sometida a la opinión y debate de otras instituciones y
organizaciones comunitarias, ha sido modificada en la Sesión Plenaria de 7 de Marzo de
2006, definiéndola, finalmente, como Agrupación Europea de Cooperación Territorial,
y previendo su entrada en vigor el 1 de Enero de 2007.

INTRODUCCIÓN

Uno de los fundamentos básicos en que se apoya el desarrollo de la Unión Europea
es el incremento de las relaciones entre los Estados Miembros, y principalmente, las relacio-
nes entre las regiones fronterizas, fomentando el intercambio de personas, capitales e ideas
entre estos territorios y sus poblaciones, y reforzando así la cohesión económica, social y
territorial que se persigue.

En el entorno que nos ocupa, y en concreto, las relaciones entre España y Portugal,
y más concretamente, entre la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el Alentejo y la
Región Centro de Portugal, la historia determinó que la frontera entre ambos países resultase
un verdadero valladar para la relación entre los dos países y sus poblaciones, lo que ha
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determinado que ambos países hayan tomado en ocasiones direcciones totalmente opuestas
y contradictorias, en una actitud recíproca de olvido y desinterés. Sin embargo, a partir de
1986, con la adhesión a las Comunidades Europeas, el entorno cambia, y también el interés
recíproco de ambos países en conocerse, y en promover actividades e iniciativas de
cooperación, como medida de fomento del desarrollo de los países, así como de los territorios
fronterizos.

La cooperación transfronteriza, transnacional o interregional ha ido surgiendo de
forma casi espontánea, y en algunas ocasiones apoyada por proyectos y líneas de actuación
europeas (como por ejemplo INTERREG), pero sin una base jurídica clara y eficiente.

2. DIFICULTADES PARA LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA.

Las iniciativas y actividades de cooperación transfronteriza presentan, además de las
dificultades que pueda presentar cualquier tipo de actividad de cooperación entre dos o más
sujetos, unas dificultades añadidas como consecuencia del carácter transnacional de los
sujetos intervinientes y del ámbito objetivo y finalidad de la actividad en sí.

Veamos algunas de estas dificultades:

1º) Falta de tradición en la cooperación transfronteriza entre España y Portugal.  Como
ya hemos expuesto, la historia más reciente ha situado a España y Portugal en
posturas, si no contrapuestas, al menos muy distantes, a pesar de la cercanía
geográfica. No existen estructuras ni experiencias consolidadas en el tiempo, en
este ámbito, y las primeras iniciativas han de buscarse siempre, a raíz del ingreso
de ambos países en la Comunidad Europea, en el año 1986.

2º) Diferencias lingüísticas. Como en cualquier actividad en que estén implicados dos
o más partes de diferentes nacionalidades, si no comparten la misma lengua, éste
hecho podrá ser un valladar más a la cooperación. No obstante, las similitudes
entre ambas lenguas, hacen bastante fácil salvar este escollo, y en ambos lados
de la frontera se observa un esfuerzo notable, por parte de las administraciones,
para promocionar el estudio de la lengua del país vecino.

3º) Disparidad de capacidades jurídicas y de obras, respecto a los distintos sujetos
intervinientes en la cooperación transfronteriza en uno y otro país. En España,
existe la figura de la Comunidad Autónoma, con un ámbito competencial cada vez
mayor, y muy distinto de las competencias de las administraciones locales lusas.
Tengamos en cuenta que aunque en el artículo 6.1 de la Constitución portuguesa
se establece que se respetan los principios de autonomía de las colectividades
locales dentro del Estado Unitario que constituye Portugal, sin embargo, la región,
como  colectividad local prevista en  el artículo 238.1 no ha sido desarrollada, y no
existe. En este estado de cosas, nos encontramos, por un lado, en el Estado
español,  como sujetos de esta actividad de cooperación transfronteriza, a las
regiones (o Comunidades Autónomas), y los municipios (así como otras entida-
des supramunicipales, como las Mancomunidades o las provincias), mientras que
en el lado portugués, hemos de centrar la atención en las freguesías y los municipios.

4º) Ausencia de instrumentos jurídicos específicos para la cooperación transfronteriza.
En la actualidad, podemos afirmar que no existe ningún instrumento jurídico en el
derecho comunitario, que sea aplicable a las distintas formas de cooperación
transfronteriza que han ido naciendo en la práctica de las relaciones entre países
o entre regiones, municipios o cualesquiera otras entidades públicas.
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En la práctica se ha optado, en ocasiones, por acudir a la figura de la “Agrupación

Europea de Interés Económico” (European Economic Interest Grouping), o a los acuerdos
bilaterales entre Estados miembros, pero ni una ni otra solución se adapta de forma adecuada
a la organización de una cooperación estructurada de los programas de los Fondos
Estructurales dentro de la iniciativa INTERREG, lo que aconsejaba la creación de un instru-
mento jurídico único para todo el territorio de la Unión Europea, un instrumento de cooperación
a escala comunitaria, que permitiese crear en el territorio comunitario agrupaciones coopera-
tivas dotadas de personalidad jurídica para mejorar las condiciones en las que se ponen en
práctica las iniciativas de cooperación.

Con la intención de enmendar este problema y dar cobertura legal a las numerosas
actividades de cooperación transfronteriza que se desarrollan en el entorno comunitario, el
14 de Julio de 2004 se presentó la iniciativa de la Comisión europea relativa a la institución de
una Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 159 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea1.

3. MARCO JURÍDICO ACTUAL.-

En la actualidad, el marco jurídico existente en el ámbito de la cooperación
transfronteriza viene constituido, principalmente, por los siguientes instrumentos jurídicos:

1º) TRATADO DE AMISTAD Y COOPERACIÓN HISPANO PORTUGUÉS, DE 1997.
Este Tratado de Amistad y Cooperación Hispano-Portugués de 22 de Mayo de
19972, no es propiamente un instrumento jurídico, pero hemos de citarlo aquí,
porque representa una institucionalización formal de la intención política de fo-
mentar las actividades de cooperación transfronteriza entre España y Portugal,
como instrumento que “contribuirá al desarrollo armónico de las relaciones
que derivan de un patrimonio histórico y cultural compartido por los países
ibéricos y los países iberoamericanos”.
En el Tratado se declara la voluntad de ambos Estados de mantener relaciones de
“buena vecindad y de múltiples cooperación, tanto en el plano bilateral como
en el marco de las Organizaciones Internacionales”.
Como consecuencia de este Tratado de Amistad se sucedieron varias Cumbres
Hispano-Portuguesas, que han ido dotando de solidez y contenido programático
las relaciones transfronterizas.
Al amparo del Tratado bilateral de 1997 se han constituido diversas entidades con
el objetivo de realizar actividades de cooperación transfronteriza, como es el caso
de la “Comunidad Territorial de Cooperación del Duero Superior-Salamanca”,
constituida el 31 de Mayo de 20013, por la Asociación de Municipios del Duero
Superior y la Diputación Provincial de Salamanca como grupo de acción concer-
tada transfronteriza.

1
 Establece el párrafo tercero del artículo 159 del Tratado de Roma: “Si se manifestare la necesidad de
acciones específicas al margen de los fondos y sin perjuicio de las medidas decididas en el marco de las
demás políticas comunitarias, el Consejo podrá adoptar dichas acciones de conformidad con el
procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité
de las Regiones.”

2
 Ratificado por Instrumento de 17 de Abril de 1978 (B.O.E. de 30 de Mayo de 1978).

3
 En el acuerdo constitutivo se hace referencia tanto al Tratado bilateral de 1997, como al Convenio Marco
Europeo sobre Cooperación Transfronteriza de 1980, y se hace expresa mención a “las importantes
acciones desarrolladas por la Comunidad de Trabajo Norte de Portugal – Castilla y León y su contribución
al estrechamiento de las relaciones entre las dos regiones en los ámbitos económico, social, educativo,
cultural y de las administraciones públicas”.
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2º) CONVENIO MARCO SOBE LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA, DE 1980.-

Este convenio marco se firmó en Madrid, el 21 de Mayo de 1980, al amparo del
ordenamiento jurídico internacional, con el objetivo principal de concentrar la
acción de los Estados y demás entes territoriales (regiones, municipios, etc.), en
actividades que favorezcan el desarrollo de las zonas fronterizas, e impulsar las
relaciones transfronterizas entre los diversos agentes sociales y administraciones
de los Estados firmantes.
En el Convenio-Marco se fijan las líneas de comportamiento que deben seguir los
Estados signatarios a efectos de establecer un marco de actuación favorable para
que las distintas colectividades y autoridades locales, regionales o nacionales,
puedan iniciar y desarrollar actividades de cooperación transfronteriza, y para
ello será necesario orientar los respectivos ordenamientos jurídicos hacia una
sucesiva y paulatina armonización.

Del Convenio-Marco, hemos de destacar los siguientes conceptos:

a.- Cooperación transfronteriza: se considerará cooperación transfronteriza “toda acción
concertada tendente a reforzar y a desarrollar las relaciones de vecindad entre
comunidades o autorices territoriales pertenecientes a dos o varias Partes Contra-
tantes, así como la conclusión de acuerdos y de los arreglos necesarios a tal fin”.

b.- Comunidades o  autoridades territoriales: se entienden como tales las “comunida-
des o autoridades u organismos que ejercen funciones locales o regionales y
que son consideradas como tales en el derecho interno de cada Estado”.

En el Convenio Marco se incluye, como  Anexo, un apéndice con modelos y
esquemas de acuerdos, estatutos y contratos sobre cooperación transfronteriza
entre autoridades o entidades territoriales.

3º) PROTOCOLO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE LA JUNTA DE
EXTREMADURA Y LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA REGIÓN DEL
ALENTEJO, de 1992, Y PROTOCOLO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE
LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA
REGION CENTRO DE PORTUGAL, de 1994.

En los años 90, varios años después del ingreso de Portugal y España en la
Comunidad Europea, y cuando ya se han desarrollado importantes iniciativas y
actividades en el ámbito de la cooperación transfronteriza entre ambos países y
en concreto entre la región extremeña y los territorios vecinos de Portugal4, se
evidencia la necesidad de instrumentar un marco propio para las relaciones entre
la Comunidad Autónoma de Extremadura y las “regiones” fronterizas del país
vecino, y así, se firman dos instrumentos:

1º) Protocolo de Cooperación suscrito entre la Junta de Extremadura y la Comisión
de Coordinación de la Región del Alentejo, firmado el día 17 de Enero de 1992
en Puente Ajuda.

2º) Protocolo de Cooperación suscrito entre la Junta de Extremadura y la Comisión
de Coordinación de la Región Centro de Portugal, firmado el 27 de Mayo de
1994 en Alcántara.

4
 Citamos, así, por ejemplo, los numerosos proyectos desarrollados, sobre todo en el ámbito de la iniciativa
INTERREG, por el Patronato Pedro de Ibarra de Alcántara, la Associaçao para o Desenvolvimento da
zona Centro-Sul  (ADRACES) y la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de Gata (ADISGATA).
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Ambos Protocolos se celebraron al amparo del Convenio Marco Europeo sobre
Cooperación Transfronteriza, firmado en Madrid el 21 de Mayo de 19805, así como
del artículo 6.2.h) del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, que establece, como uno de los objetivos centrales de la política
extremeña, el estrechamiento de los vínculos entre Extremadura y Portugal.

Los Protocolos no son normas jurídicas, por lo que el valor que tienen es el de
compromiso mutuo de colaboración entre las partes signatarias, donde se trata de
establecer las “bases de la cooperación institucional por las que se pueda regir la
futura programación de proyectos y acciones de interés común” constituyendo
verdaderas declaraciones de intenciones políticas, plasmando en ambos la voluntad
de los firmantes de promover e impulsar las actividades de cooperación
transfronteriza.

En ambos Protocolos se señalan cuáles han de ser los campos de actuación en los
que se deba desarrollar la cooperación entre ambas partes:

1ª) Vías de comunicación e infraestructuras.
2ª) Protección del medio ambiente.
3ª) Protección y difusión del patrimonio histórico artística.
4ª) Fomento de los intercambios comerciales y desarrollo de los sectores de la

empresa y la industria.
5ª) Intensa colaboración en el sector primario.
6ª) Fomento e intercambio en materia cultural y de educación.

4º) TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA
SOBRE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ENTRE ENTIDADES E
INSTANCIAS TERRITORIALES.

Este Tratado fue firmado en Valencia el 3 de Octubre de 20026, y parte de la
previsión contenida en el artículo 7 del Tratado de Amistad y cooperación de
1997, que consigna el compromiso de ambos Estados de coordinar sus esfuerzos
con el fin de conseguir un mayor y más armónico desarrollo económico social de
las zonas transfronterizas.
En el Tratado de 2002 se hace referencia a la necesidad de adoptar medidas que
palien las dificultades que se plantean en la práctica en la cooperación
transfronteriza entre ambos países, derivadas, principalmente, de las diferencias
en sus respectivos regímenes jurídicos internos de organización política y admi-
nistrativa.
El Tratado tiene por sujetos destinatarios a las “instancias territoriales portugue-
sas” y “entidades territoriales españolas”. Veamos el significado de ambas
expresiones:

a) “Instancias territoriales portuguesas”: se designa con esta expresión a las
entidades y autoridades territoriales de naturaleza pública que ejerzan funcio-
nes a nivel regional y local, en los términos del Derecho interno portugués.

b) “Entidades territoriales españolas”: se designa a las Comunidades Autónomas
y entidades locales existentes en Derecho interno español.

5
 Ratificado por España el 10 de Julio de 1990

6
 B.O.E. 12 Septiembre 2003.
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En el Tratado de Valencia se prevén los siguientes instrumentos jurídicos y orga-
nismos de cooperación:

1.- Los convenios de cooperación.-   Son contratos entre las instancias y entida-
des territoriales que determinarán las obligaciones que asumen las partes, y el
marco para la concertación de iniciativas, decisiones, programas, proyectos,
etcétera, en el ámbito de la cooperación transfronteriza. Igualmente, se crearán
a través de los convenios organismo de cooperación transfronteriza, con o sin
personalidad jurídica.

2.- Organismos de cooperación transfronteriza sin personalidad jurídica. Como
tales se prevén las Comunidades de Trabajo y los Grupos de Trabajo.

3.- Organismos de cooperación transfronteriza con personalidad jurídica: serán
las “Associaçôes de Direito Publico” y las “Empresas Intermunicipais” pre-
vistas en el ordenamiento jurídico portugués, y los “Consorcios” previstos en
el ordenamiento jurídico español.

4. LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN SOBRE LAS AGRUPACIONES EUROPEAS
DE COOPERACIÓN TERRITORIAL

El día 14 de Julio de 2004 se presentó la iniciativa de la Comisión Europea relativa
a la institución de una Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza, por
la que se pretendía establecer un instrumento armonizado como base para la
cooperación transfronteriza, interregional y transnacional descentralizada,
otorgando competencias a los socios en los niveles regional y local.
Esta propuesta fue sometida a diferentes instituciones y corporaciones, a efectos
de que emitiesen su dictamen sobre la iniciativa, y atendiendo algunas de las
sugerencias formuladas7, se publicó el día 7 de Marzo de 2006 la propuesta modi-
ficada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación
de una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT).

4.1. DENOMINACIÓN

En la propuesta inicial de 14 de Julio de 2004, se definía este instrumento jurídico
como “Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza”.

No obstante, en varios de los dictámenes que elaboraron las diferentes instituciones
y organismos consultados (Comité de las Regiones, Comité Económico y Social Europeo,
Comunidad de Trabajo de las Regiones Transfronterizas, etc.), se proponía el cambio del
término  “transfronteriza” por otros como “transeuropea”8 o “territorial”.

7
 La mayoría de estas enmiendas a la propuesta inicial fueron aprobadas por una amplia mayoría en la Sesión
Plenaria de 6 de Julio de 2005.

8
 En el Dictamen del Comité de las Regiones, del que fue ponente el Gobernado Civil de Burgenland (Austria)
Sr. Niessl, se proponía que se denominase “Asociación Europea de cooperación Transeuropea”, “ya que
esta denominación hace también posible el recurso a este instrumento jurídico para la cooperación
transnacional e interregional”. En el mismo sentido se expresa, en su Dictamen de 6 de Abril de 2005, el
Comité Económico y Social Europeo. Por su parte, la Comunidad de Trabajo de las Regiones
Transfronterizas, en su posicionamiento publicado el 6 de Septiembre de 2004, proponen que se utilice el
término de “Asociación Europea para la Cooperación” o “European Grouping for Cooperation”, y que el
término general que se utilice, y que comprenda la colaboración interregional y transnacional sea el de
“colaboración transeuropea”.



113
Finalmente, la Comisión acordó proponer la denominación de «agrupación europea

de cooperación territorial» (AECT), como indicador de que  la agrupación puede abarcar
todo tipo de cooperación «territorial», es decir, transfronteriza, transnacional o interregional.

4.2. NATURALEZA JURÍDICA

La Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza gozará de personalidad jurí-
dica propia, distinta de la de los miembros que la integren, y tendrá en los Estados miembros
de la más amplia capacidad jurídica de actuación que su legislación reconozca a las personas
jurídicas, con capacidad para realizar negocios jurídicos, y comparecer en procedimientos
judiciales.

En cuanto a la legislación aplicable la Comisión propone que se la Agrupación se rija:

1º) Por el Reglamento del Parlamento y del Consejo Europea relativo a la creación de
una AECT.

2º) En los casos en que el anterior Reglamento lo autorice expresamente, se observarán
las disposiciones del convenio y los estatutos de la propia AECT.

3º) Como derecho supletorio se observaría la legislación de los Estados miembros
aplicable a las agrupaciones nacionales de naturaleza y objeto similares del Esta-
do miembro en el que tenga su sede la AECT.

4.3. COMPOSICIÓN

La AECT podrá estar integrada por:

1º) Estados miembros
2º) Entes regionales y locales
3º) Otros organismos públicos locales.

El recurso a este instrumento jurídico será de carácter facultativo, y será por la propia
iniciativa de sus miembros por la que se decida la creación de la AECT.

4.4. FINALIDAD

Tal y como se recoge en la exposición de motivos y el propio articulado de la propuesta
de reglamento, la AECT tendrá por objetivo facilitar y fomentar actividades económicas y
sociales de cooperación territorial, en sus diversas acepciones (transfronteriza, transnacional
e interregional), entre sus miembros, a fin de reforzar la cohesión económica, territorial y
social.

En el Posicionamiento de la Comunidad de Trabajo de las Regiones Fronterizas9 se
proponía ampliar el objetivo, orientándolo, tanto a la cooperación entre corporaciones
territoriales regionales y locales de la Unión Europea, como entre ellos y las “corporaciones
territoriales de estados terceros vecinos”.

Para el cumplimiento de estos objetivos se podrán encomendar la AECT:

9
 6 de Septiembre de 2004
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a) la ejecución de los programas de cooperación territorial transfronteriza cofinanciados

por la Comunidad, en particular con cargo a los Fondos Estructurales
b) la realización de cualquier otra actividad económica o social de cooperación territorial

transfronteriza, con o sin la intervención financiera de la Comunidad

4.5. CONVENIO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL TRANSFRONTERIZA
EUROPEA

En el artículo 4 del Reglamento propuesto, se contempla la creación de un convenio
por cada AECT que se cree, que deberá contemplar, como mínimo, el siguiente contenido:

1º) Nombre de la AECT y domicilio social.
2º) Objetivo, tareas, duración y condiciones de disolución de la AECT.
3º) Lista de miembros y responsabilidad de cada uno de ellos frente a la AECT y frente

a terceros.
4º) Legislación aplicable a su interpretación y aplicación, que será la de uno de los

Estados miembros.

El convenio habrá de notificarse a todos los miembros de la AECT, a los
correspondientes Estados miembros y al Comité de las Regiones.

4.5. ESTATUTOS

Los estatutos serán la norma básica de organización de la AECT y, a partir de su
aprobación, la AECT tendrá capacidad plena para actuar como persona jurídica, aunque
también podrá encomendar las tareas de la AECT a uno de sus miembros.

En los Estatutos se deberán contener, al menos, las siguientes disposiciones:

a) Lista de sus miembros, los principios operativos de sus órganos y sus
competencias, así como el número de representantes de los miembros en los
órganos pertinentes

b) Los objetivos y funciones de la AECT, y sus relaciones con los miembros y los
procedimientos de toma de decisiones

c) Lengua o lenguas de trabajo
d) Las disposiciones de su funcionamiento, en particular, por lo que se refiere a la

gestión del personal, las condiciones de contratación y la naturaleza de los con-
tratos del personal que garanticen la estabilidad de las actividades de cooperación

e) Las condiciones de contribución financiera de los miembros, las normas
presupuestarias y contables aplicables, así como las responsabilidades financieras
de cada miembro de la AECT

f) La designación de los organismos responsables del control financiero y de las
auditorías externas independientes.

4.6. ÓRGANOS

La AECT deberá nombrar un Director, que la representará y actuará en su nombre.
También existirá una Asamblea, que estará integrada por los representantes de los

miembros de la AECT.
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Los Estatutos podrán contemplar otros órganos adicionales.10

4.7. ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

En la propuesta modificada se prevé la entrada en vigor del Reglamento relativo a la
creación de una Agrupación Europea de Cooperación Territorial el día 1 de enero de 2007, y
será directamente aplicable en el territorio de todos los Estados miembros.

Contacto: marcialherrero@icac.es

10
 En el Posicionamiento de la Comunidad de Trabajo de las Regiones Transfronterizas se sugería la creación
de una Junta Directiva, y el Dictamen del Comité de las Regiones se preveía la creación de una Secretaría
que habría de estar dirigida por un Director que respondiese ante la Asamblea.
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BASES TEORICAS DA GESTAO DA CULTURA
ORGANIZATIVA

Mª Isabel Sánchez Hernández*

RESUMO

A cultura, como construcão de raiz antropológica para a compreensão dos compor-
tamentos sociais, tem sido adoptada, na área de gestão de empresas como um dos
conceitos chave ao nível organizacional e de grande repercussão na gestão das organiza-
ções.

O artigo constitui um contributo para definir as linhas teóricas predominantes que
fundamentam a ideia, comunmente aceite no contexto empresarial, segundo a qual, a
construção da cultura organizacional é uma variável da organização e, sendo assim,
pode ser gerida. No final, são analisados os elementos que são pilares desta construção
e deixam-se algumas considerações sobre a gestão da cultura organizativa.

Palavras-chave: cultura, cultura organizacional, gestão cultural.

“Originariamente, la palabra cultura im-
plica una actividad de cultivo. Esta acepción
se pierde cuando la cultura se toma como algo
fijo o inanimado, como las rocas”.

Arizpe L. (2001:25)

INTRODUCCIÓN

El origen y principal campo de análisis del concepto de cultura es la Antropología.
Desde finales del Siglo XVIII los antropólogos han investigado la cultura y han ejercido gran
influencia en la clarificación y alcance del concepto,  llegando a ser considerada como cita
Sackmann (1991) por autores como Malinowski (1939) y Chase (1948) como el problema
principal de las ciencias sociales.

Posteriormente otras disciplinas como la Sociología o la Psicología Social han abor-
dado el concepto hasta que fue considerado de lleno en el campo de la Teoría Organizacional

* Docente da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade da Extremadura (Espanha)
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y la Gestión de Empresas en la década de los 80 fraguándose el termíno de “corporate
culture”, objeto de nuestro estudio.

Los seres humanos siempre han inventado e intercambiado elementos culturales y
por eso, como señala Arizpe (2001) la diversidad cultural siempre ha formado parte de la
experiencia del hombre. Así, el mundo no consta de un mosaico de culturas, sino que es un
río, constantemente cambiante, de culturas, con sus diversas corrientes siempre
entremezclándose entre sí.

El advenimiento, en el ultimo cuarto del Siglo XX, de la nueva economía a escala
mundial ha sido caracterizada por Castells (2001) como informacional, global y conectada en
red, para identificar sus rasgos fundamentales y distintivos, y para destacar que están
entrelazados. Por otro lado, destaca que  la revolución de la tecnología de la información ha
proporcionado la base material indispensable para la constitución de la nueva economía.
Estamos así, siendo testigos de un nuevo paradigma tecnológico, donde la información
misma se convierte en el producto del proceso de producción originando un nuevo sistema
económico distintivo. En este contexto, se podría pensar que con el crecimiento de las
tecnologías de comunicación se va a llegar a una homogeinización cultural forzada. Sin
embargo, según Arizpe (2001) no se puede poner límites a la creatividad del hombre y a su
capacidad para alterar su modo de ser. Por tanto, cabe esperar que continue la vitalidad de la
diversidad cultural del ser humano. Los temores acerca de la uniformidad cultural son infun-
dados, ya que es imposible detener la corriente de un río.

En este trabajo vamos a tratar de clarificar la génesis del término cultura organizativa
(corporate culture) analizando las principales aproximaciones  desde las que se ha elabora-
do su estudio para posicionarmos con bases fundamentadas en el enfoque de gestión.

EL ENFOQUE ANTROPOLÓGICO

La antropología,  que como indica el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, es la ciencia que trata de los aspectos biológicos del hombre y de su
comportamiento como miembro de una sociedad, aborda el concepto de cultura centrando
su interés en el intento de ir comprendiendo todo lo relativo al hombre y a su comportamiento
en sociedad. Esto es, qué es cultura, cuál su significado, cuáles son sus características
definitorias, cuáles sus componentes, y cómo debería ser estudiada. Lamentablemente y
como era previsible por la complejidad del tema, no existe consenso sobre ninguna de las
cuestiones formuladas.

Gran parte de la diversidad de planteamientos utilizados para aproximarse al concepto
de cultura, se debe a la interpretación con la que el investigador haya decidido quedarse de
entre las que podía haber optado, que difieren tanto en sus supuestos básicos, como en el
aspecto del concepto que interese investigar. Las connotaciones del concepto dependen de
la escuela antropológica en la que se fragüe y siguiendo a Sackmann (1991) podemos distin-
guir cinco grandes corrientes recogidas en la Tabla 1 donde se contemplan las cinco gran-
des escuelas y se incluyen sus principales representantes, sus intereses en el abordaje del
concepto y sus principales ideas.

Desde la visión más primaria, la cultura ha sido conceptualizada como un conjunto
complejo que incluye aspectos materiales, cognitivos y de comportamiento. Edward Tylor
aparece como el máximo representante interesado principalmente en descubrir las grandes
leyes y los orígenes de la evolución del hombre,  asumiendo que las personas educadas son
superiores a aquellos a los que denomina “primitivos”.

La primera aportación evolucionista fue reemplazada por el Particularismo Histórico,
una visión sintética que incorpora nuevos aspectos de la teoría de la evolución. Franz Boas,
el máximo representante de esta aproximación, enfatiza la naturaleza histórica de la cultura y
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Tabla 1 : Escuelas antropológicas

Escuela Enfoque del análisis Representantes Objetivos principales Aserciones
Antropológica

Precursores: Cultura = constructo C. Tylor Búsqueda de grandes Las personas
Evolucionismo complejo que incluye (1871, 1903) leyes sobre orígenes educadas son
cultural aspectos cognitivos, y evolución superiores a las

de comportamiento y “primit ivas”.
materiales adquiridos
por los seres humanos

Particularismo Hechos físicos F. Boas Recogída de datos La antropología
Histórico antropológicos. (1896, 1940) in situ para descubrir debería ser histórica,

La cultura es real principios sui generis. inductiva y científica.
por si misma, existe
más allá de la abstracción El ser  individual es
mental del investigador. una importante unidad

de estudio.
Antropología = historia
(más que a ciencia)
Los individuos están

”Supraorgánico”. A.L.Kroeber Descubrir modelos y subordinados
La cultura es externa ( 1 9 1 7 ) configuraciones de a la cultura.
al indivíduo. cultura (búsqueda de

una gran teoría)

Cultura como
Sistema
Sociocultural:

Funcionalismo Descubrir la estructura A.R. Radcliffe- Estructura Social = El concepto de
de un sistema natural -Brown = Abstracción del cultura es menos
e intentar entender (1952, 1957) compor t amien to significativo que
como cada parte (no interesan los el concepto de
funciona en relación aspectos psicológicos sistemas sociales.
con el sistema. o biológicos) Antropología=Ciencia

Estudio de la estructura
social: determina la
función del compor-
tamiento según lo
bien que contribuya
al bienestar del grupo.

Cultura=conjunto de Malinowski ¿Como contribuyen en la Cultura = un
normas que mantienen (1939 ,1944) cultura como un todo instrumento a través
a las personas dentro los diferentes elementos del cual se revelan
de un sistema. que la componen? las necesidades humanas.

Interés en las necesidades
psicológicas, biológicas
y sociales.

Materialismo Cultura = comportamiento J.Stuart Influencias ambientales Antropología = Ciencia
Cultural observable.Culturología” ( 1 9 5 5 ) y tecnoambientales.

(La cultura existe de
forma independiente del L . W h i t e La Ciencia de la cultura. La ecología
ser humano) ( 1 9 5 9 ) determina la
Cultura = un contínuo influencia de la
de elementos cultura y su
interaccionados. evolución.
Cultura = comportamiento

M.Harris Compor tamien tos Cultura = comporta-
( 1 9 6 4 ) colectivos miento que esta

determinado por
factores ambientales.
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Cultura como
Sistema de
Ideas o
Metáfora
(Idealismo
Cultural):

Antropología Cultura = un todo R. Benedict La cultura es un Cultura = un modelo
psicológica. integrado con (1934; 1942) determinante de consistente de

consistencia. la personalidad. (= diferentes pensamiento y
estilos de vida) acción = integrado

como un todo.
M. Mead Cultura = personalidad
( 1 9 3 9 ) de sus miembros

y determina la
personalidad de
los mismos.

”Superorgánica” A.L. Kroeber El lenguaje que
( 1 9 1 7 ) las personas

Cultura = algo E. Sapir internalizan afecta
internalizado por ( 1 9 1 7 ) a la forma de
los seres humanos percibir el mundo.
como un significado
del mundo.
Descripciones
culturales basadas
en el lenguaje.

Etnografía J.P.Spradley Uso de la etnociencia
( 1 9 7 2 ) para estudiar el
H. Garfinkel punto de vista
( 1 9 6 7 ) de los miembros

de una cultura.
Aspectos psicológicos La historia está
de las estructuras a salvo de las
fundamentales de recolecciones de
la mente. las personas.

Estructuralismo Inconsciencia colectiva C.Lévi-Strauss
(1920;1949)

Antropología Cultura = Sistema C. Geertz (1973) Combinación Los símbolos están
Simbólica primario de símbolos V. Turner (1967) de descripciones. incluidos en los

procesos sociales
y pueden ser
asociados con
intereses humanos,
propósitos y
significados.

Antropología Cultura = Conjunto Goodenough La cultura consiste
Cognitiva de percepciones ( 1 9 7 1 ) en aquello que es

necesario conocer y
en la que es
necesario creer para
que alguien, dentro
de una comunidad,
pueda actuar de
forma aceptable.

 Fuente: Elaboración propia  a partir de Sackmann (1991) y  Duarte-Gomes (2000)
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sus artefactos, rasgos y elementos. Considera que la cultura es particular y no se puede dar
una visión de conjunto para todos sus componentes. Entender la cultura pasa por una
observación detallada de los objetos materiales y del contexto en el que se desarrolla  para
descubrir los principios “sui generis” en que se basa1.

Kroeber hace mayores esfuerzos por hacer a esos principios congruentes entre si y
construir un todo consistente que represente lo específico y peculiar  de cada cultura. Centra
su atención en aspectos “supraorgánicos” entendidos como aquellas características que van
más allá del nivel individual, en búsqueda de una gran teoría. En esta línea  Benedict, perteneciente
al Idealismo Cultural que comentaremos más adelante, enfatiza los aspectos psicológicos.

Posteriormente, la cultura es considerada un componente del sistema social, que se
manifiesta en el comportamiento (modo de vida) y en sus productos. Los principales estudios
se dividen en función del momento en el que centran el análisis. Dentro de los estudios
sincrónicos, los centrados en un momento concreto del tiempo, situamos al Funcionalismo.
Los principales representantes enfatizan la consideración del grupo social como un todo y
tratan de analizar la forma en que las prácticas, las creencias y otros elementos culturales
operan para mantener la estructura social. Así, Radcliffe-Brown y Malinowski en su búsqueda
de las reglas que rigen los sistemas naturales, analizaron de que forma cada una de las partes
en que se puede disgregar un sistema funciona en relación con él. Se pretendía así evaluar la
contribución de cada parte al bienestar del grupo. Mientras que Radcliff-Brown concede a la
cultura menos significado que al concepto de sistema social, Malinowski considera la cultu-
ra como un instrumento a través del cual vamos al encuentro de la satisfacción de las
necesidades humanas.

En cuanto a los estudios diacrónicos, aquellos que enfatizan los procesos relaciona-
dos con el desarrollo de culturas específicas, situamos el Materialismo Cultural. Sus repre-
sentantes adoptan una visión todavía más pragmática de la cultura centrando la atención en
comportamientos observables, elementos interesantes e incluso a través de individuos que
son considerados portadores de la cultura. Además consideran que la cultura está determi-
nada por factores tecno-ambientales y basan sus análisis en estudios científicos.

Finalmente, en el  Idealismo Cultural parte de la concepción de cultura como sistema
de ideas y se considera que los aspectos sociales y culturales son distintos pero están
relacionados (Allaire y Fursirotu, 1984). Los representantes del Idealismo Cultural parten de
un punto de vista opuesto al materialismo cultural, se centran en aspectos cognitivos, esto
es, las construcciones invisibles que tienen las personas. Se pueden distinguir enfoques
diferentes pero complementarios: Antropología Psicológica, Estructuralismo, Etnografía y
Antropología Simbólica y Antropología Cognitiva.

La Antropología Psicológica incluye consideraciones de psicoanálisis. Por un lado
se considera que la cultura determina las personalidades de sus miembros y por otra, la
cultura representa  la personalidad de sus miembros. El Estructuralismo de Lévi-Strauss, se
centra en la inconsciencia colectiva y asume que la historia está a salvo en las recopilaciones
populares. Por su parte, la Etnografía pone su énfasis en la descripción cultural basándose
en el lenguaje y en una visión desde dentro de la propia cultura, semejante a Boas con sus
principios “sui generis” mientras que para la Antropología Simbólica la cultura es fundamen-
talmente un sistema de símbolos que están incluidos en los procesos sociales y vinculados
con los intereses humanos, propósitos, fines y medios. Así, en sus estudios utilizan tanto la
perspectiva interna como la observación desde fuera de la cultura. Como representante de
esta escuela destacamos a Geertz, quien apartándose del análisis más tradicional que aborda
la cultura a través de comportamientos concretos que siguen patrones (tradiciones, usos y
costumbres),  acentúa la importancia de los aspectos no tangibles (reglas, planes e

1
 La concepción sui generis de la cultura ha promovido una falsa ideología del determinismo cultural en el
sentido de que todo lo que las personas hacen, sienten y piensan está determinado por su cultura. (Rohner,
1984:115)
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instrucciones) que orientan el comportamiento, o sea , enfatiza la dimensión simbólica de la
cultura. Entiende la cultura, en el fondo, como un sistema de símbolos y de significados
compartidos (Gomes, 2000).

Finalmente, la Antropología Cognitiva tiene como máximo representante a
Goodenough para quien la cultura es un conjunto de percepciones y cogniciones de las que
disponen las personas para organizar su experiencia del mundo real. La cultura consiste
entonces en aquello que es necesario conocer y en la que es necesario creer para que
alguien, dentro de una comunidad, pueda actuar de forma aceptable.

Rohner (1984:119) después de revisar las diferentes aproximaciones define la cultura
como “la totalidad de significados equivalentes y complementarios aprendidos y mantenidos
por una población humana y trasmitidos de una generación a otra” . Podemos observar que
el concepto hace referencia a unos elementos que volveremos a encontrar en el campo
organizativo con el añadido de los aspectos organizacionales sobre los que la cultura incida.
Sintetizando, los elementos claves de la definición de cultura de Rohner son cuatro:

- La referencia a unos contenidos culturales.
- La definición de los límites sociales o la colectividad que le da forma.
- La suposición de un proceso de formación de la cultura que se basa en el

aprendizaje de significados compartidos.
- La referencia a dimensiones históricas implicadas en la trasmisión intergeneracional

de sus contenidos.

EL ENFOQUE DE GESTIÓN

La cultura, como constructo de raíz antropológica para la comprensión de
comportamientos sociales, se ha adoptado como uno de los conceptos claves a nivel
organizacional por su impacto sobre la gestión de las organizaciones (Peters y Waterman,
1982; Deal y Kennedy, 1982; Frost et al., 1985; Schein, 1992). Y es destacable el hecho de que
el estudio de la cultura de las organizaciones ha supuesto, en la mayoría de los casos, un
esfuerzo interdisciplinar.

Fue en los años 80 , tanto en la acción directiva como en buena parte de la investigación
organizacional, cuando se puso énfasis en la cultura organizacional. La proliferación de
publicaciones arranca con dos libros que registraban los desafíos planteados por Japón a la
industria norteamericana; Theory Z (Ouchi, 1982) y The art of japanese management (Pascale
y Athos, 1981). La tendencia continúa con un libro más centrado en la industria norteamericana;
Corporate Cultures (Deal y Kennedy, 1982) y se alcanza la cima con el best seller titulado In
search of excellence (Peters y Waterman, 1982). Adicionalmente a estos trabajos, la revista
The Administrative Science Quarterly (1983) dedicó un número completo a esta temática.

A pesar del gran número de acepciones del término cultura organizacional, de la
controversia entre ellos y de la dificultad en hacerlos operativos, han sido muchos los
académicos que han recopilado las definiciones intentando darles homogeneidad y coherencia
(Allaire y Firsirotu (1984); Smircich (1983); García (1996); Peiró (1990)). En la Tabla 2 se
recopilan algunas de las múltiples acepciones del término.

Es destacable que la mayoría de las definiciones de cultura que han ido surgiendo en
el campo organizativo, en el fondo, reflejan definiciones anteriores oriundas de la Antropología.
Siguiendo el análisis de Smircich (1983), las equivalencias encontradas entre las escuelas
antropológicas y las organizativas que se muestran en la Figura 1 serían las siguientes:

- La concepción de organización de que parte la Teoría Clásica de la Dirección tiene
como base el funcionalismo de Malinowski.
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- La Teoría organizacional de la contingencia y la Teoría de Sistemas tiene como

precedente el estructuralismo-funcionalismo de Radcliffe-Brown.
- La Teoría de la Organización Cognitiva descansa sobre la etnociencia de

Godenough.
- La Teoría de la Organización Simbólica tiene como base la antropología simbólica

de Geertz.
- La Teoría de la Organización transformacional se basa en el estructuralismo de

Lèvi-Strauss.

Tabla 2: Acepciones terminológicas de la cultura organizacional

1) Como un conjunto de elementos intangibles compartidos por los miembros de la organización
(Schwartz y Davis, 1981:7; deal y Kennedy, 1985:4; Newman, 1986:9.2).

2) Como expresión de la memoria histórica de la organización (Mintzberg, 1988:346; Gordon
y DiTomaso, 1992:784).

3) Como instrumento que proporciona sentido y dirección a la organización (Kilmann, 1986:92;
Scholz, 1987:80).

4) Como factor determinante del comportamiento interno de los miembros de la organización
(Shwartz y Davis, 1981:33; Camerer y Vepsalainen, 1988:115).

5) Como mecanismo que permite la adaptación de la organización a su entorno (Wilkins y
Dyer, 1988:523; Schein, 1988:25; 1990:111).

7) Como mecanismo que permite interpretar y dar significado (Morgan, 1986:128; Corbett,
Firestone y Rossman, 1987:37; Sackmann, 1992:141).

Fuente: García (1996)

Fuente: Adaptado de Smircich (1983)
Figura 1: Equivalencia entre escuelas antropológicas y organizativas.

Sin embargo, y a pesar de los diferentes enfoques de cada escuela, las diferentes
escuelas organizativas se pueden dividir en dos grupos muy definidos:
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1 – Quienes consideran la cultura como algo que la organización “tiene”, como un

producto de la organización (Deal y Kennedy, 1982; Pfeffer, 1981; Peters y
Waterman, 1982).

2 – Quienes conciben la organización como cultura, como una metáfora para definir la
organización. En otras palabras, algo que la organización “es” (Smircich, 1983;
Schein , 1985).

LA CULTURA COMO PRODUCTO DE LA ORGANIZACIÓN

Tanto la Escuela de la Dirección Comparativa como la Escuela de la Cultura
Corporativa asumen que el mundo social se expresa en términos de relaciones generales y
contingentes entre los elementos más estables y nítidos, denominados variables.

En el primer caso, la Escuela de la Dirección Comparativa entiende la cultura como
parte del entorno y es vista como una fuerza dominante o causal. Es por tanto considerada
una variable independiente que es importada a la organización a través de su pertenencia.
Las investigaciones derivadas de esta visión tratan de comparar diferentes culturas y se
centran en la cultura nacional, que es algo externo a la organización, pero que influye en la
forma en que los miembros de la misma se desenvuelven.

En cuanto a la Escuela de la Cultura Corporativa, considera la cultura como una
variable interna por lo que son las propias organizaciones las productoras de cultura. Aunque
las organizaciones están inmersas en un contexto cultural determinado, aquí se hace el
énfasis en las cualidades socioculturales que se desarrollan dentro de las organizaciones.
Dentro de esta escuela, la cultura puede entenderse como la argamasa que mantiene a una
organización unida.

LA CULTURA COMO METÁFORA

En este otro enfoque la cultura es entendida como un sistema de ideas, como una
metáfora para definir la organización. Tanto la Teoría Cognitiva, simbólica o transformacional
consideran a la organización como una forma particular de expresión humana y se entiende
que la cultura de cada organización es única y no comparable. Desde esta perspectiva los
análisis organizativos son necesariamente superficiales y limitados.

Ante estas dos posturas encontradas, la cultura como producto o la cultura como
metáfora,  Sihel y Lundeberg (1985) en Peiró (1990) señalan que más que defender un sí o un
no inequívoco ante la cuestión que inquiere por las posibilidades de gestión de la cultura
puede resultar más fructífero clarificar las condiciones bajo las cuales es más o menos
probable que la cultura pueda ser gestionada. Pero antes de abordar este punto es necesario
abordar el análisis de los elementos que conforman la cultura de una organización.

ELEMENTELEMENTELEMENTELEMENTELEMENTOS DE LA CULOS DE LA CULOS DE LA CULOS DE LA CULOS DE LA CULTURA ORGANIZATURA ORGANIZATURA ORGANIZATURA ORGANIZATURA ORGANIZACIONALCIONALCIONALCIONALCIONAL

A pesar de las discrepancias existentes entre los autores centrados en el ámbito
concreto de la cultura organizacional, suelen contemplar, como ya habíamos destacado, los
mismos elementos que Rohner (1984). Según Peiró (1990) estos elementos comunes son:

- el contenido de la cultura;
- la formación social que delimita;
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- los mecanismos psicosociales que la configuran, mantienen y permiten

transformarla;
- los objetivos que contribuye a conseguir;
- su dimensión histórica, reflejada en su transmisión de generación e generación.

A continuación y antes de analizar cada concepto en la  Figura 2 se esquematizan los
elementos de la cultura organizacional.

Fuente: Elaboración propia
Figura 2 : Elementos de la cultura organizacional

CONTENIDOS Y NIVELES DE ANÁLISIS DE LA CULTURA
ORGANIZACIONAL

En la literatura relevante se han producido aproximaciones al tema de la cultura
organizacional considerando como objeto de la misma contenidos de niveles muy
distintos.  En Psicología y Antropología cuenta con larga tradición la distinción entre
los procesos subjetivos de carácter psicológico y psicosocial y los productos resul-
tantes de esos procesos. Como muestra la Figura 3, se suelen distinguir tres niveles a
la hora de considerar los contenidos culturales de las organizaciones (Neuhauser et
al. 2000;   Schein, 1985):

1) Un primer nivel observable referido a los productos de la cultura. Comprende
elementos como los símbolos y el lenguaje, los rituales, los patrones de conducta,
artefactos, prácticas laborales, mitos, historias y leyendas, espacios físicos,
decoración y vestuario, etc.

2) Un segundo nivel, interpretativo de los productos del primer nivel. Se trata de “la
forma que tenemos de hacer las cosas aquí” (Neuhauser et al., 2000) Comprende
los comportamientos y los hábitos que explican y justifican los productos visibles.
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Incluye por tanto valores, filosofía e ideologías, predisposiciones y expectativas,
perspectivas,  prioridades y significados.

3) Un tercer nivel donde residen los valores y creencias básicas compartidas y no
manifiestas. Se trata del nivel más profundo y más difícil de desentrañar.
Schein (1999), con su ya clásico modelo de tres niveles que mostramos en la Figura

3, pone de manifiesto que los aspectos no manifiestos de la cultura organizacional son los
esenciales para la comprensión de la misma. Así, los fenómenos culturales de los niveles más
superficiales no son en sí mismos la cultura de la organización sino únicamente  su reflejo.

(Figura 3)Fuente: Schein, 1999
Figura 3: Modelo de Schein: Tres niveles de cultura organizacional

Para entender el nivel más profundo, Schein (1999) advierte que es necesario
comprender la historia de la organización. A través de los valores y creencias de los fundado-
res y los líderes que le sucedan se irán conformando los valores que compartirán todos los
miembros de la organización.

EL SUJETO SOCIAL DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

Clarificar qué se entiende por sujeto social o unidad de análisis de la cultura de una
organización ayuda a delimitar el concepto. Se puede considerar  la organización en su
conjunto como sujeto social y entonces  las diferencias débiles o marcadas entre los grupos
formales e informales que la conformen son consideradas como elementos propios de las
diferentes subculturas existentes. Y hay autores que consideran al grupo como la unidad de
análisis más adecuada surgiendo entonces la idea de que en una organización conviven
varias culturas diferentes.

En este contexto,  es interesante la aportación  de Cartwright (1999) que se muestra en
la Figura 4. A partir del modelo clásico de cultura  de Schein que hemos visto anteriormente,
donde la cultura es definida como un grupo organizado de personas que comparten los
mismos objetivos, creencias y valores, Cartwright desarrolla una tipología de culturas a la
que también define como “ciclo de vida de la cultura” entendiendo que la mayoría de
culturas comienzan por una única idea poderosa dando lugar a una monocultura. Según va
pasando el tiempo y van emergiendo subculturas se llegaría a una fase de coordinación en
la que surgen diferentes valores y creencias pero se mantienen todavía los objetivos
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organizacionales. Este es el tipo ideal de cultura organizacional para el autor. Sin embargo,
una tercera fase divisiva se caracterizaría porque cada subcultura ya persigue sus propios
objetivos hasta llegar a la fase disyuntiva en la que, a veces de forma explosiva, la organización
se divide en varias subunidades u organizaciones independientes, representando cada nueva
unidad una nueva monocultura que inicia su ciclo.

LOS MECANISMOS PSICOSOCIALES QUE  CONFIGURAN, MANTIENEN,
TRASMITEN Y TRANSFORMAN LA CULTURA ORGANIZACIONAL

Si la cultura organizacional supone unos valores y creencias que son compartidos
por los miembros de la organización, cabe analizar mediante qué mecanismos o procesos se
consigue que esto ocurra. Los autores recurren a diferentes explicaciones que responden al
cómo se llegan a compartir los fenómenos mentales por parte de los miembros de la
organización. La forma de resolver los problemas, la propia dinámica del grupo, el
procesamiento de la información, el sistema de recompensas y refuerzos son, entre otros,
elementos que influyen directamente en la cultura de la organización. Se trata en definitiva de
aprendizaje en un contexto social, de aprendizaje colectivo. Da Camara et al. (1999) señalan
tres factores fundamentales en el mantenimiento y refuerzo de la cultura:

- los métodos de reclutamiento;
- la forma de actuar de la Alta Dirección;
- los métodos de orientación y socialización.

LA FORMA DE ACTUAR DE LA ALTA DIRECCIÓN

La actuación de los gestores tiene un impacto decisivo en la consolidación de la cultura
dado que sus acciones y actitudes se convierten en el modelo o ejemplo a seguir por los demás
empleados. Un gran número de teorías han concedido un papel importante a las funciones de
liderazgo a la hora de explicar la configuración y el cambio de la cultura organizacional.

LOS MÉTODOS DE ORIENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN

A pesar de que los nuevos empleados compartan los valores básicos de la cultura, no
pueden estar totalmente familiarizados con las normas de comportamiento de la organización
en las que se traducen estos valores. Es necesario, desde el principio, orientarlos para que
adopten la cultura de la empresa en un proceso continuado de socialización.

La socialización ha sido conceptualizada de forma general como  aquel proceso
complejo por el que un individuo nacido con potencialidades conductuales de amplio
rango, es conducido a desarrollar una conducta real delimitada dentro de un rango mucho
más estrecho, el rango de lo que es habitual y aceptable para él de acuerdo con los
estándares del grupo (Child, 1951). Otras aportaciones más recientes como la de Fisher
(1986)  definen la socialización como una actividad de aprendizaje, centrada en lo que los
nuevos empleados aprenden y cómo lo hacen con el fin de generar la transición entre el
recién llegado y un empleado perfectamente integrado en la organización. Parece lógico
entender por tanto, como señalan Trice y Beyer (1993) que las prácticas de socialización en
las organizaciones pueden ser la llave para transmitir y conservar la cultura de la
organización. Así, la socialización se consideraría efectiva cuando los nuevos miembros
entienden y aceptan los valores clave de la organización en la que entran a formar parte,
sus metas y sus prácticas comunes (Schneider y Rentsch, 1988).
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LOS OBJETIVOS QUE CONTRIBUYE A CONSEGUIR

Son muchos los autores que destacan la cultura organizativa como elemento
propiciador del éxito en los resultados de la empresa tanto a corto como a largo plazo. No
existen sin embargo muchos estudios en donde se analice la relación entre la cultura y los
resultados empresariales.

Uno de los estudios empíricos más relevantes en este aspecto, fue el realizado
por Kotter y Heskett (1992). Se trata de un análisis comparativo de la trayectoria empre-
sarial durante 10 años de dos muestras seleccionadas de empresas. El primer conjunto
de empresas venía caracterizado por tener una buena cultura, centrada en los clientes,
accionistas y empleados y el segundo grupo por carecer de dichos atributos culturales.
El estudio  evidenció la incidencia de la cultura de la organización en las posibilidades de
éxito de la implantación de la estrategia de negocio y de su repercusión en los resultados
empresariales. Por su parte, Denison (1990) realizó un estudio empírico que vinculaba
cultura empresarial con productividad empresarial. Y ya en el contexto español destaca
el análisis de García y Val (1993), un análisis empírico sobre la cultura corporativa y la
competitividad de la empresa española.

Un último estudio destacable ha sido el realizado por Fortune y HayGroup en
1998 donde se analizaba qué tipo de cultura predominaba en las empresas más admira-
das. Los resultados indican que las compañías de alto rendimiento poseían entre sus
atributos culturales el trabajo en equipo, la orientación al cliente, la iniciativa y la
innovación (HayGroup, 2000)

LA DIMENSIÓN HISTÓRICA

Sin duda la cultura tiene una connotación de tradición. De esta manera, los miembros
de una generación entregan a la siguiente sus contenidos y sus posibilidades de innovación
en función de las nuevas condiciones. Según Mintzberg (1998) en el proceso de desarrollo
de la ideología organizacional, conforme una organización nueva se establece, o bien una ya
existente establece una nueva escala de valores, el refuerzo del comportamiento se ve forta-
lecido a través del tiempo. Así la ideología se va fortaleciendo con mitos que se desarrollan
alrededor de sucesos importantes en el pasado de la organización. De forma gradual, la
organización define su muy peculiar sentido histórico. Todos los antecedentes, hábitos,
mitos e historia integran la base común de las tradiciones, que comparten y fortalecen los
miembros de la organización.

CONCLUSIONES SOBRE LA GESTIÓN DE LA CULTURA ORGANIZATIVA

Llegados a este punto y en un intento de dar respuesta a la pregunta  sobre si es
posible y en qué medida se puede intervenir desde la gestión empresarial en la cultura
organizativa, señalamos que la postura más extendida entre los académicos es una postura
ecléptica y moderada.

Dado que el cambio en las organizaciones es una constante, la cultura puede ser
un instrumento de gestión para conseguir los objetivos estratégicos. Es más, muchas
veces el cambio ocurre de forma natural,  sin haber sido ser provocado por variables de
gestión, e incluso en ese caso se considera conveniente que los gestores, en la medida
de los posible,  guíen esos cambios (Lundberg, 1985).

Sin embargo no se pueden obviar los múltiples elementos que, actuando como barreras,
vayan a determinar el mayor o menor grado y eficacia de la intervención. Según Nord (1985),
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punto de vista que compartimos, esas limitaciones son entre otras, los conflictos de intereses,
la falta de voluntad en alguno de los actores, un nivel de comunicación insuficiente o un
liderazgo deficiente.
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RESUMEN

El entorno que enfrentan las organizaciones obliga a modificar el tipo de liderazgo
que estas aplican para alcanzar sus objetivos de competitividad y supervivencia. ¿Cuál
es el nuevo liderazgo y cuáles son las habilidades y capacidades que lo caracterizan? Y
cómo ciertas psicopatologías presentes en las organizaciones actúan y generan
disfuncionalidades que las alejan del alcance de sus metas y del logro del compromiso
de sus trabajadores.

La realidad que enfrentan las organizaciones del siglo XXI constituye un escenario
en el que confluyen diferentes fenómenos de manera simultánea, globalización, Internet,
cambios tecnológicos acelerados, y con ello la intensificación de la competencia. Este nuevo
escenario introduce en la organización, como condición de supervivencia, el leimotiv el
cambio permanente (la no complacencia con el status quo) y la gestión del conocimiento, y
como condición necesaria la flexibilidad.

“El mundo de los negocios se ha convertido en una lucha para obtener ventaja
competitiva en un mercado más grande y más exigente. El mercado se ha extendido a
través de las fronteras internacionales, las barreras arancelarias han caído y los canales
de distribución se han vuelto más eficientes. La intervención del Estado ha disminuido y
las organizaciones ahora enfrentan un número de competidores diferentes. Las preferencias
de los consumidores se han elevado, exigiendo mayor calidad en los productos y servicios,
suministro más rápido, y unos menores precios.”1

Este nuevo escenario lleva consigo una profunda transformación en la que las
organizaciones se ven obligadas a cambios en su tamaño, estructura, cultura y estrategias. A
este respecto Peters T. (1999) se refiere a cómo progresivamente se ven obligadas estas, a
pasar de la descentralización, al apoderamiento y finalmente a la generación de empresarios
dentro de la empresa (refiriéndose al proceso de la autonomización creciente de las personas
que hacen parte de las organizaciones), y del aplanamiento, a la virtualización, y más allá de

* 
Profesores da Universidade da Extremadura

1
 Flood P.C. et al. (1996), Managing Without Traditional Methods, Addison Wesley Publishing Company,
New York, Pag. 5.
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la virtualización, a la empresa “rodolex”2 (refiriéndose a los cambios en el diseño de sus
estructuras); a las anteriores tendencias se suma la necesidad de buscar una continua
diferenciación con el animo de basar en ella su ventaja competitiva, diferenciación funda-
mentada en el conocimiento, reconocido este como el “cuarto factor de producción”,
propiedad de las personas y no de la organización.

A la complejidad que enfrenta la organización contemporánea, se suma el fenómeno
que Nordström Kjell & Riddesrstale  Jonas (1999), denominaron como “la sociedad del
excedente”, describiéndola como el fenómeno de la existencia de un excedente de empresas
similares, que dan trabajo a personas similares, con estudios similares, realizando trabajos
similares, produciendo ideas similares, fabricando cosas similares, con precios similares y
una calidad similar; a este respecto Peters T. (2002, 32) afirma, “las cosas se hacen ahora 10
veces mejor…, pero también 10 veces menos diferenciadas”.

Este entorno complejo, rico en conocimiento e hipercompetitivo, ha convertido a la
innovación en una estrategia clave para las organizaciones, especialmente para organizaciones
que intentan lograr una ventaja competitiva sostenible, sobre un grupo creciente de compe-
tidores eficientes y profesionales (Halbesleben J.R. B. et al, 2003)

Todo apunta a que el nuevo mundo es diferente y que la nueva realidad es que “1.3 kg
de cerebro” posee la clave de todo, la diferencia procede de la forma en que las personas
piensan en vez de proceder de lo que las organizaciones hacen.

“ … la explotación y utilización del capital humano como una fuente de innovación
ha ganado importancia.” 3

Las personas recuperan su verdadero valor y este proceso se refleja en las diferentes
denominaciones que históricamente van recibiendo: de “empleados” generadores de costes,
a ser visualizados como los principales activos de la organización, recibiendo la denominación
de “colaboradores”, para finalmente ser considerados como “socios”, haciendo referencia al
carácter voluntarista de aportar sus conocimientos y creatividad.

La nueva visión de la gestión, es una en la que no existen las jerarquías tradicionales
como base del poder, a este respecto Kanter (1989, 86) señala:

“Los gestores deben aprender a operar sin el soporte de la jerarquía. La posición,
título y autoridad ya no son más herramientas adecuadas, no en un mundo donde a los
subordinados se les estimula a pensar por sí mismos y donde los gestores tienen que trabajar
sinergicamente con otros departamentos e inclusive con otras empresas. El éxito depende de
manera creciente en acceder a fuentes de nuevas ideas, en detectar quien puede colaborar
en esas nuevas ideas, y trabajar con ellos para lograr resultados. En resumen, el nuevo
trabajo de gestión implica formas muy diferentes de obtener y utilizar el poder.”

De acuerdo con Pfeffer (1994), en la medida en que las demás fuentes del éxito compe-
titivo han perdido su importancia, lo que permanece como un factor crucial, diferenciador es
la organización, sus empleados, y como trabajan estos.

2
 La ventaja competitiva del empresario sería el conocimiento de los mejores para desarrollar un determi-
nado proceso de creación de valor, conocimiento que utilizaría en el momento de detectar la “oportunidad”
en el mercado; les reuniría, coordinaría y gestionaría, y una vez desapareciesen las condiciones favorables
del negocio, se desintegrarían nuevamente. Rodolex  es la marca de un fichero giratorio donde se archivan
tarjetas de presentación.

3
 Tierney P. et al (1999) cit. en Zhang X. & Sims H.P. Jr (2005), Pag. 212.
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UNA REVISIÓN DEL NUEVO LIDERAZGO

“Lo que hace difícil el estudio del liderazgo, es que es como la pornografía: difícil
de definir, pero fácil de reconocer.”4

“En los albores del siglo XXI, el desarrollo de los ejecutivos globales no está
funcionando. Los procesos y los supuestos que guían la práctica actual es muy probable
que no generen los líderes y ejecutivos que ahora se requieren”5

Uno de los principales roles de los líderes es la creación y desarrollo de una cultura y
un clima para su grupo u organización. El estilo del líder crea una impronta que define el
funcionamiento de la organización; a este respecto Nahavandi A. (1997) manifiesta que si el
líder es orientado al control y autocrático, la organización será centralizada y gestionada
desde arriba (refiriéndose a la máxima autoridad).

En este mismo sentido, De Vries M. K. (2004) desde la perspectiva de la psicodinámica
clínica afirma:

“…En la medida en que las organizaciones toman las características de su líder…
[puede observarse]…la organización ‘neurótica’, identificando cinco tipos ‘ideales’: dra-
mática/ciclotímica, sospechosa, compulsiva, desapegada, y depresiva.”6

Por otra parte el líder, desde el punto de vista del macroliderazgo7 cuenta con
instrumentos a través de cuyo control da forma a la cultura imperante en la
organización.

El líder desarrolla los parámetros que permiten la gestación de un cambio útil (Souba
W.W. 2001), estos parámetros se construyen de acuerdo a las necesidades de la organización;
no obstante al enfrentarse a un entorno dinámico, estarán sujetos al cambio o a una presión
constante, lo cual determina la necesidad de una constante alineación de los mismos; el
liderazgo es el factor aglutinador esencial que les mantiene sincronizados.

4
 De Vries M. K. (2004), Organizations on the Coach: A Clinical Perspective on Organizacional Dynamics,
European Management Journal,  Vol. 22, Nº 2, pp. 188

5
 Hollenbeck G.P. & McCall M.W. Jr. (2003), Pag. 102.

6
 Ibidem., pp. 186

7
 El concepto de macroliderazgo hace referencia al liderazgo que ejercen los líderes que tienen jurisdicción
sobre toda la organización, incluyendo muchos grupos y departamentos, mientras que los microlíderes son
responsables de pequeños grupos o departamentos. Nahavandi A. Opus cit.
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Fuente: Souba W.W (2001), Pag. 147.

De lo anterior se deduce la importancia del liderazgo en la nueva realidad que enfrentan
las organizaciones. Los cambios del entorno, el nuevo papel que asumen las personas en la
búsqueda de la competitividad, acompañan un cambio en la concepción de lo que se enten-
derá como liderazgo8 eficaz.

Cualesquiera que sea el estilo que adopte el líder, el liderazgo será un proceso complejo
resultado de la interacción entre el líder, los seguidores, y la situación del liderazgo; y como
fenómeno social, estará sujeto al cambio y la evolución con lo social y las tendencias
culturales. A este respecto Nahavandi A. (1997, 2) afirma:

“Lo que sabíamos hace 100 años nos ayuda a comprender el liderazgo de hoy, pero
también necesitamos ser concientes de cómo el proceso de liderazgo y nuestras imágenes
de los líderes eficaces están cambiando en la medida en que nuestro entorno organizativo,
social, y cultural evoluciona.”

Zhang X & Sims H. P. (2005), refiriéndose a la naturaleza de la interacción, definen el
liderazgo como el conjunto de patrones o clusters de comportamiento de una persona que
influencia a otras entidades, como individuos y equipos.

De las grandes estructuras centralizadas y autocráticas, a las estructuras orgánicas,
planas, el líder autocrático da paso a comportamientos más democráticos. Nahavandi A.
(1997), hace referencia al cómo con la adopción de la calidad total9 y la utilización de
equipos, las organizaciones y sus jerarquías cambiaron drásticamente, y como resultado
muchas de las funciones y roles de liderazgo.

“ El enfocarse a la calidad y al trabajo en equipo, en todos los aspectos relaciona-
dos con la toma de decisiones y la implantación, requiere que se reconsideren nuestras
expectativas y requisitos en cuanto al liderazgo se refiere. Un líder de equipo eficaz no
necesariamente tiene el control del grupo, podría necesitar más conocimientos de cómo
facilitar el trabajo y participar en él; qué conocimientos de estructuración del mismo y qué

8
Un gestor eficaz y de éxito puede considerarse líder, por eso no se entra en la distinción líder/gestor.

9 
Filosofía propuesta por Edgard Demings y ampliamente adoptada por los japoneses y posteriormente por
occidente
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actividades  y responsabilidades típicamente asociadas a los gestores se transfieren a los
empleados; y de los primeros (los gestores) se espera que aporten la visión, suministren a
los empleados los recursos, actúen como soporte de ellos y se aparten de su camino… A
pesar de los factores que alimentan la necesidad del cambio… pocas organizaciones y
líderes adoptaron con éxito nuevos modelos de liderazgo…, algunas organizaciones
volvieron a los líderes duros y autocráticos cuyo objetivo claramente no es la motivación
y la lealtad del empleado.”10

Además del comportamiento, y las características del líder, la teoría aborda la situación
en que el líder desempeña sus funciones, es así como la teoría de la contingencia, plantea
que no existe una mejor forma de liderazgo, sino que el estilo que se adopte dependerá del
contexto en que se ejerza; de esta forma se llega a la conclusión de que la efectividad del líder,
dependerá del ajuste entre el estilo11, la personalidad o comportamiento, y la situación.

Todo apunta a que el liderazgo de ordenar y controlar, tiene dificultad de ser abando-
nado12; a este respecto Navahandi A. (1997), plantea, que a pesar de los años de discusión y
entrenamiento con respecto a los beneficios de delegar en los subalternos13 (empowerment),
del trabajo en equipo, de las imágenes más amigables del liderazgo, muchos siguen
entendiéndolo de la misma forma: la utilización del poder en sus variantes legítimo, coercitivo
y transaccional. No obstante, el análisis del poder lleva a Yukl & Falbe (1991), a plantear que
cuando el liderazgo está basado en el poder coercitivo14, tiene el riesgo de generar como
reacción potencial la resistencia, mientras que si está basado en los poderes de recompen-
sa15 y legítimo16: obediencia; a diferencia de que el líder que se vale del poder de su
experiencia17 y de referencia18 tiende a crear compromiso en sus seguidores.

Casi en esta misma línea Souba (2001, 144) cita las palabras de Dwight Eisenhower:
“No se puede liderar golpeando en la cabeza a las personas – eso es asalto, no liderazgo”, y
agrega, que si el concepto de liderazgo trae a la mente dolor de cabeza en vez de privilegios,
será muy difícil inspirar a las personas para luchar por unas aspiraciones compartidas.

Refiriéndose al empowerment, Zhang X. & Sims H.P. (2005), manifiestan que con
mayor frecuencia se trata de un fenómeno de grupo o equipo, en el que la colaboración y la
confianza son elementos necesarios para el éxito de su función. La esencia del empowerment
implica: que las personas trabajen juntas, personas en diferentes niveles de la jerarquía, para
cooperar; gestores que delegan, facilitan, y por encima de todo, confían en aquellos que
están en niveles más bajos; empleados que deben confiar en sus líderes, que toman la
decisión de compartir su poder. Así la confianza mutua aumenta la colaboración entre líderes
y seguidores para trabajar juntos hacia el objetivo común.

Por otra parte, al ser el liderazgo un proceso interactivo, su dinámica se basa en el
intercambio entre el líder y sus seguidores, y en la forma en que este establece, desarrolla y

10
 Nahavandi A. opus cit., pags. 35, 39

11
 Existe un continuum en cuyos extremos se ubican la autocracia y el liberalismo y en algún punto
intermedio el democrático, el líder se mueve dentro del continuum ajustando el comportamiento a la
situación que enfrenta. Los extremos tienen el peligro de ser disfuncionales en la medida en que el laissez-
faire al carecer de guía o evaluación genera grupos frustrados y desorganizados que producen trabajo de
baja calidad, y el autocrático tiende a generar seguidores sumisos.

12
 Sims H.P. & Manz C. C. (1996), denominan este comportamiento como liderazgo directivo, para
referirse a aquel que describe comportamientos que básicamente dependen del poder de la posición o del
poder coactivo: “los líderes directivos definen y organizan los roles de lo seguidores y enfatizan la
dirección, las ordenes, los objetivos asignados, y los castigos”.

13 
Pearce et al (2003), se refiere al empowerment leadership, como aquel que desarrolla las habilidades de
autogestión y auto-liderazgo en sus seguidores, estimulando en ellos la capacidad de pensar deforma
oportuna, las auto-recompensas, el establecimiento de objetivos participativos, y el trabajo en equipo;
transformando así, subordinados en auto-líderes efectivos, capaces de ser creativos, de tener iniciativa, y
con la capacidad de actuar en su propio desarrollo.

14
 Está basado en la capacidad de castigo que tiene una persona.

15
 Basado en el acceso que tiene una persona a las recompensas.

16
 Basado en la posición formal de la persona dentro de la organización.

17
 Basado en la experiencia que se tiene en cierta área.

18
 Basado en el atractivo que tiene una persona para los demás.
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gestiona la relación (House R.J. & Filley A.C. 1971). El líder entiende la tarea y es capaz de
alterar su comportamiento19, al detectar las necesidades de sus subordinados20 y de la
situación; en esta visión, el papel clave del líder es allanar el camino para que los subordina-
dos alcancen el objetivo. Para hacerlo, el líder hace posible que sus subordinados satisfagan
sus necesidades, y como resultado de esto, también alcanzan sus propios objetivos; el
concepto de intercambio en la interacción así definida, es el núcleo de su eficacia. Existe una
transitividad entre los comportamientos adecuados del líder según la situación y la efectividad
de su acción.

Fuente: Navahandi A. (1997), Pag. 133.

Más allá de la relación de intercambio, en la que el líder ejerce su influencia especifi-
cando las expectativas, clarificando responsabilidades, aportando feedback, e intercambiando
recompensas y reconocimientos por los logros obtenidos (Bass B.M. et al, 2003), el líder
puede adoptar una estrategia transformacional en la que su acción se centra en el estímulo
intelectual y la inspiración a sus seguidores para que trasciendan su propio interés en aras a
un propósito superior colectivo, exhibiendo comportamientos carismáticos que suministran
un sentido de visión, que estimulan el abordaje de nuevas perspectivas capaces de desafiar
el status quo, ayudándoles así a alcanzar todo su potencial y generar el más alto nivel de
rendimiento (Pearce C. L. et al, 2003). Los líderes transformacionales van más allá de suministrar
una motivación extrínseca para el logro del rendimiento deseado, al involucrarse activamente
en los valores personales de sus seguidores, aumentando así su motivación intrínseca. El
líder busca la participación enfatizando la importancia de la cooperación y el compartir
experiencias, erradicando la amenaza del castigo en el caso de que se presenten resultados
negativos, aumentando la motivación intrínseca a través de permitirles buscar sus propias
formas de realizar su trabajo.

De Vries M. K. (2004), plantea que el liderazgo trata del comportamiento humano y se
desarrolla en un medio complejo de interacción entre líderes y seguidores, todos dentro de
un contexto situacional particular; el liderazgo trata acerca de entender la forma en que las
personas y las organizaciones se comportan, acerca de crear y fortalecer las relaciones, de
construir el compromiso, de establecer la identidad del grupo y de adaptar el comportamiento
para aumentar la efectividad. Los líderes inspiran a los demás para que vayan más allá de sus
deseos personales, egoístas, trascendiéndose a si mismos, y como resultado logran lo mejor
de su gente.

19
 La naturaleza de la tarea y las características del seguidor determinan cuál debe ser el estilo de liderazgo.

20
 Los comportamientos que el líder utiliza para motivar dependen de la naturaleza de los empleados
mismos.
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Haciéndose eco del carácter contingente del liderazgo, y más en sintonía con el

concepto de continuum anteriormente mencionado (véase nota al pié Nº 8), Goleman D. et al
(2002), plantean que los mejores líderes son aquellos que se sirven de las seis diferentes
modalidades de liderazgo (visionario21, coaching22, afiliativo23, democrático24, timonel25 y
autoritario26), siempre que sepan pasar de una a otra en función de las circunstancias.

Por otra parte para referirse a la complejidad de las responsabilidades y acciones que
debe desarrollar el líder, y de la simultaneidad de los valores que compiten27 entre sí, que
debe manejar, así como a las formas que deben adoptar las organizaciones modernas28, Hunt
J. G. et al (2004), utilizan la analogía entre el director de una orquesta sinfónica y varios
aspectos del liderazgo en las organizaciones.

Modelo de Sistema abierto
· Innovador: Creativo, estimula y facilita el cambio.
· Broker: Astuto políticamente, adquiere recursos y mantiene el desarrollo, vigilancia y

mantenimiento de una red de contactos externos.
Modelo de Objetivo Racional

· Productor: Busca comportamientos de acercamiento y motivación que conduzcan a completar la
tarea de la unidad.

· Director: Enfatiza la visión, colocando y aclarando objetivos y estableciendo expectativas claras.
Modelo de Proceso interno

· Coordinador: Mantiene estructura, programaciones, coordina y resuelve problemas, y  observa si
las reglas y estándares son alcanzados.

· Monitor: Reúne y distribuye información, verifica los rendimientos, y aporta un sentido de
estabilidad y continuidad.

Modelo de Relaciones Humanas
· Facilitador: Estimula la expresión de ideas, busca consensos, y negocia compromiso.
· Mentor: Conciente de las necesidades individuales, escucha activamente, es justo, e intenta

estimular el desarrollo individual.

En esta interpretación, la clave del líder efectivo es tener la capacidad de equilibrar
estos roles o papeles y competencias, por ello ilustradas circularmente. La “complejidad
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comportamental”, describe el hecho de que los líderes deben exhibir comportamientos
contrarios u opuestos (en la medida en que sean necesarios o apropiados), mientras mantienen
alguna medida de integridad o credibilidad. Los líderes necesitan un amplio repertorio de
capacidades y además deben tener la habilidad de utilizar los conjuntos de habilidades
apropiadas según la situación; esto es lo que denomina diferenciación de comportamientos.

Por otra parte, Munford et al (2002), aunque con menos detalle en cuanto a la
complejidad y diferenciación de comportamientos, y abordando de manera específica el
liderazgo de las personas creativas, se refiere a tres dimensiones claves en las que debe
enfocarse el líder y en las que debe ejercer un examen detallado de sus componentes:

Características de los líderes que hacen posible para ellos el que sean aceptados
como líderes de personas creativas. La experiencia y el conocimiento aparecen
como dos variables críticas en este dominio.
El portafolio o repertorio de tácticas para poder influenciar la dirección efectiva de
las personas creativas tanto a nivel individual como grupal.
El contexto dentro del cual el líder y las personas creativas operan. ¿Qué tanto
formaliza el líder la estructura del trabajo y que clase de clima crea el líder?

Con respecto a la primera dimensión, además de la experiencia y el conocimiento,
también debería mostrarse innovador, facilitador, mentor y coordinador, estimulando así el
afloramiento de respuestas expresivas por parte de las personas sin generar en ellas ningún
tipo de alienación.

En la segunda dimensión, los roles de director, productor, mentor y facilitador, aparecen
como los más apropiados; si bien la necesidad de la visión y el rol de productor son claros,
el líder no puede abandonar el seguimiento de las necesidades individuales o las dinámicas
del grupo internamente y entre las diferentes áreas de la organización.

Para cerrar este aspecto de la complejidad del liderazgo, abordando la tercera dimensión,
esta recibe respuesta de Goleman D. et al (2002), constituyendo esta respuesta su principal
aporte al estudio del liderazgo:

“… los líderes que obtienen mejores resultados son aquellos que utilizan estilos
que provocan un efecto emocional positivo… “ 29

Los distintos estilos que proponen (ya mencionados anteriormente), en su modelo,
explicitan las competencias de la inteligencia emocional subyacentes a cada uno de ellos.

En su argumentación plantean que, los grandes líderes son personas que saben
manejar las emociones y su éxito no depende tanto de lo que hacen sino de cómo lo hacen,
movilizan lo mejor de las personas y provocan un efecto resonante; el líder que encausa las

21
 El líder visionario es aquel que esboza  un objetivo común que resulta movilizador.

22
 Establece puentes de conexión entre los objetivos de los empleados y las metas de la organización.

23
 Establece un clima de relación armónica.

24
 Tiene en cuenta los valores personales y estimula el compromiso mediante la participación.

25
 Establece objetivos desafiantes y estimulantes.

26
 Elimina el temor proporcionando una dirección clara en situaciones críticas.

27 Se yuxtaponen dos dimensiones de demandas organizativas que compiten: (1) ser flexibles, frente a,
tener un conjunto estandarizado de rutinas que amplíen los resultados organizativos y (2) hacer un
seguimiento y responder a las fuerzas y stakeholders externos, frente a, hacer un seguimiento y
responder a las necesidades de las fuerzas y stakeholders internos.
28 Las organizaciones modernas se verán obligadas a ser más planas, más profesionales, y más empowered
(organizaciones cuyo poder de toma de decisiones y discrecionalidad esta en manos de equipos, grupos
de trabajo, personas, que hacen posible el proceso de creación de valor).
29

 Goleman D. et al (2002), El líder resonante crea más, Random House Mondadori, Barcelona. Pag. 87
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emociones en una dirección negativa, genera una disonancia que socava los cimientos
emocionales en los que se asienta todo posible desarrollo.

“La clave del liderazgo… [está]… en las competencias de la inteligencia emocio-
nal que posean los líderes, es decir, en el modo en que gestionan la relación consigo
mismos y con los demás.”30

Desde su perspectiva el clima debe ser un clima resonante, y este sólo se logra
cuando el líder sabe empatizar e interpretar adecuadamente las emociones ajenas, cuando
esto no es así, la atención del grupo se desvía de su misión y se centra en el malestar
colectivo, y la disminución del rendimiento.

“…el liderazgo resonante… [es]…un tipo de liderazgo que sintoniza con los
sentimientos de las personas y los encausa en una dirección emocionalmente positiva.”31

Acerca de las competencias y habilidades del líder

Los líderes en las organizaciones inteligentes, dice Senge P. M. (1990), desarrollan
roles que difieren sustancialmente del liderazgo carismático, son: diseñadores, profesores, y
sirvientes; son responsables por crear organizaciones donde las personas están continua-
mente expandiendo sus capacidades para darle forma a su futuro, en suma, los líderes son
responsables del aprendizaje.

Los roles anteriormente mencionados requieren nuevas habilidades: construir una
visión conjunta, hacer patentes y desafiar los modelos mentales prevalecientes, e impulsar
patrones de pensamientos más sistémicos.

Roles del liderazgo

Diseño *Diseñar las ideas que gobiernan:
-Propósito
-Visión
-Valores clave

*Diseñar políticas, estrategias y estructuras que traduzcan las ideas en decisiones de
   negocio

Profesor *Diseñar el proceso de aprendizaje
*Ayudar a todos, incluyéndose él mismo, a logar una mejor visión de la realidad (en la
   línea del coaching, guía, facilitador)
*Sacar a la superficie el modelo mental de las personas con respecto a los temas im-
  portantes
*Ayudar a reestructurar sus visiones de la realidad para ver más allá de las condiciones
  superficiales, las causas de los problemas

Sirviente *Sirviente de las personas que dirige
*Sirviente de la misión o propósito de la empresa.

Fuente: Senge P. M. (1990), elaboración propia

30
 Goleman D. et al (2002), opus cit., Pag. 34. En el original la negrita es cursiva.

31
 Ibidem Pag. 49
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Nuevas Habilidades

Construcción de *Estímulo de una visión personal
una visión compartida *Comunicar y pedir apoyo

*Visualizarla como un proceso continuo
*Fundir visiones intrínsecas y extrínsecas
*Distinguir las visiones positivas de las negativas.

Sacar a la superficie *Ver las superposiciones de la abstracción
y poner a prueba *Equilibrar la búsqueda y la defensa
los modelos mentales *Distinguir la teoría expuesta de la teoría en uso

*Reconocer y desactivar las rutinas defensivas.

Pensamiento *Ver interrelaciones, no cosas y procesos, ni instantáneas
sistémico *Ir más allá de la culpa

*Distinguir la complejidad del detalle, de la complejidad dinámica
*Centrarse en áreas de alto impacto
*Evitar soluciones sintomáticas.

Fuente: Senge P. M. (1990), elaboración propia

Gupta S. (2005), después de definir el liderazgo como el “puente crítico” que se
disemina en todos los niveles organizacionales para cruzar desde el mundo ideal de la visión
hacia el mundo real de hacer a esta una realidad, agrega que, para ser un líder efectivo, vital,
se requieren habilidades y conocimientos tales como “coaching”, construcción de fuertes
relaciones, desarrollo de talento organizativo, reforzamiento, estímulo de las iniciativas,
y delegar y compartir responsabilidad y autoridad; además también se depende de habili-
dades específicas de comunicación y comportamientos de relacionamiento que permitan
motivar a las personas lograr lo mejor de sí, apoyarles a través de las situaciones difíciles,
construir confianza mutua e inspirar compromiso con los objetivos organizativos.

Los líderes hacen que las personas se sientan importantes, valoradas y respetadas,
inspirando el compromiso a través de la práctica de los siguientes principios:

Mantener y ampliar la autoestima.

Escuchar y responder con empatía.

Pedir ayuda y estimular la innovación.

Compartir pensamientos, sentimientos y racionalidad.

Dar apoyo sin retirar la responsabilidad.

Para Keefe R. & Pesut D. (2004), un estilo de liderazgo apreciativo es simultáneamente
una filosofía y una visión del mundo apoyado por valores racionales y catalíticos, y agregan
que las prácticas de estos líderes incluyen del diálogo, “coaching”, facilitar, estimular y
desafiar, influenciando así el despertar de las personas, comportamientos y acciones diarios.

“…Un estilo apreciativo de liderazgo apoya el desarrollo del mutuo respeto,
confianza y apertura, que a su vez inspira visiones expansivas compartidas que abarcan
todos los talentos y fuerzas de las personas en la organización.”32

Goleman D. et al (2002), al referirse a los dominios de la inteligencia emocional,
presenta dos tipos de competencias asociadas: Personales y Sociales.

32
 Keefe R. & Pesut D. (2004), Appreciative Inquiry and Leadership Transitions, Journal of Professional
Nursing, Vol 20, Nº 2, 105.
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Las competencias personales determinan el modo en que los líderes se relacionan con
sí mismos.

Para ello los líderes deben ser concientes de las propias emociones y reconocer su
impacto; conocer sus propias debilidades y fortalezas, y tener seguridad de las valoraciones
que hacen de sí mismos y de sus capacidades.

Por otra parte, deben tener la capacidad de manejar adecuadamente las emociones y los
impulsos conflictivos, ser sinceros, íntegros y responsables; flexibles para afrontar los cambios
y superar obstáculos; esforzarse por encontrar y satisfacer criterios internos de excelencia;
actuar rápidamente cuando se presenta la ocasión y ver el lado positivo de las cosas.

En cuanto a las competencias sociales se refiere, determinan el modo en que los líderes
se relacionan con los demás.

Para que estas relaciones sean resonantes el líder debe ser capaz de experimentar las
emociones de los demás, comprender su punto de vista e interesarse activamente por las cosas
que les preocupan, además de ser conciente de la dinámica interna y la política de la organización,
y ser capaz de reconocer y satisfacer las necesidades de clientes y subordinados.

La gestión de las relaciones, otra de las competencias de importancia del líder efecti-
vo, implica la capacidad de esbozar visiones claras y convincentes con capacidad motivadora;
utilizar un amplio abanico de tácticas de persuasión, saber desarrollar las habilidades de los
demás a través del feedback y la guía adecuada, alentando, promoviendo y encausando el
cambio hacia nuevas direcciones. Todo lo anterior exige capacidad de negociación y resolución
de los desacuerdos, cultivar y mantener una red de relaciones y la cooperación y creación de
equipos.
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Para Hunt J.G. et al. (2004), coincidiendo en parte con Goleman et al (2002), pero
manteniéndose dentro de su modelo de complejidad, anteriormente expuesto, plantea que el
líder debe poseer complejidad social, definiendo esta, como la capacidad que tiene para
diferenciar el personal y los aspectos relacionales de una situación social, e integrarlos en
una forma que genere una mayor comprensión o cambio en los valores acción-intención.

“La diferenciación social permite al líder ver el color, las formas, y las sombras en el
contexto social; la comprensión social integrada le permite desarrollar y utilizar el capital
social, gestionar los intercambios transaccionales líder-miembro y otros tipos de intercambios,
descubrir los “gaps” en las estructuras sociales y desarrollar estrategias para eliminarlos,
y demostrar una expresión emocional apropiada en las interacciones sociales.”33

Una alta integración cognitiva, significa comprensión entre los diferentes factores
organizativos; y una alta integración social, la comprensión intuitiva o explícita de los
procesos políticos internos y externos, y otros factores e interrelaciones entre ellos.

Igualmente, para aumentar la auto-eficacia general, enfatizar la eficacia colectiva, y
vincular los objetivos del pasado y el presente, debería poseer la habilidad de vincular los
comportamientos de los seguidores con el concepto que ellos tienen de sí mismos, sus
valores internalizados, e identidades deseadas.

Finalmente, este enfoque plantea que el líder debe desarrollar tres aspectos particu-
larmente importantes: auto-observación, auto-eficacia, y experiencia.

“La auto-observación es una característica que se refiere a la medida en que los
individuos monitorean, a través de la auto-observación y el auto-control, su comportamiento
expresivo y su auto-presentación.”34

33
 Hunt J.G. et al. (2004), Toward new-wave organization creativity: Beyond romance and analogy in the
relationship between orchestra-conductor leadership and musician creativity, Leadership Quarterly, 15,
Pag. 154

34
 Ibidem Pag. 155
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Quien desarrolla una alta observación no sólo controla sus comportamientos
expresivos, sino que tiene la motivación para encontrar las claves para un apropiado
comportamiento social.

“La auto-eficacia se refiere a la confianza que tiene el líder en sus propias capaci-
dades para movilizar la motivación, los recursos cognitivos, y los cursos de acción
necesarios para satisfacer las demandas de una situación dada.”35

En otras palabras, la auto-eficacia es el juicio que debe tener el líder acerca de su
capacidad percibida para realizar una tarea específica.

En cuanto a la experiencia se refiere, si bien se puede argumentar que entre más
grupos, equipos u organizaciones haya liderado, habrá aprendido múltiples capacidades,
sabrá cómo motivar y coordinar, y tendrá sus propias ideas de cómo enfocar las distintas
tareas; no obstante esta experiencia podría llevarlo a poner menos atención a los parámetros
de una situación, por pensar que ha llegado a un punto en que su estatus le garantiza
preocuparse menos por lo que considera preocupaciones baladíes de los seguidores; llega
entonces el hecho de que la fama y la experiencia, haga que se convierta en un líder con baja
auto-observación.

En esta misma línea, Hollenbeck G.P. & McCall M.W. Jr. (2003), criticando los modelos
de competencia, que asumen el desarrollo del líder con la simpleza de pensar que el sólo
hecho de desarrollar las competencias unas tras otras, se llegará, eventualmente, al surgimiento
del ejecutivo efectivo, plantean que este debe tener unos niveles mínimos de competencia,
en cuatro dominios de aprendizaje: motivos y valores; competencias técnicas y analíticas;
competencias interpersonales; y competencias emocionales.

Dasborough M. T & Ashkanasy N.M. (2002), definen el liderazgo como un proceso
intrínsecamente emocional, donde los líderes manifiestan emoción e intentan evocar emoción
en sus miembros; con su modelo pretenden contribuir a incorporar las emociones en el
estudio del liderazgo transformacional, en la medida en que consideran a las emociones
como parte inseparable de la vida diaria de la organización; pero no se quedan al nivel del
líder sino que incorporan en su análisis a los miembros, afirmando que, su inteligencia
emocional (la de los miembros), influencia sus percepciones de los motivos del
comportamiento del líder, a la vez de que la inteligencia emocional del líder influencia su
habilidad para influenciar las percepciones de los miembros de sus comportamientos
transformacionales.

Para ellos, los elementos del liderazgo transformacional son: consideración indivi-
dualizada, motivación inspiracional, estímulo intelectual, y carisma o influencia ideali-
zada (atributo o comportamiento).

35
 Ibidem Pag. 156
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Reconocen además el hecho de que las emociones podrían diseminarse implícitamente
a través de un contagio emocional inconciente, del afecto, comportamientos inductores, y la
sincronía de la interacción.

Sus hipótesis afirman:

Los líderes con alta inteligencia emocional, en la media en que controlan sus
emociones, tienen más probabilidad de dar la impresión de que se comporta de
una manera verdaderamente transformacional, que el líder con baja inteligencia
emocional, independientemente de sus intenciones o motivos.
Los comportamientos particulares de liderazgo y la frecuencia con que se
exhiben afectarán de manera diferente a las atribuciones de intencionalidad
que hagan los miembros, dependiendo de sus expectativas y de lo apropiado de
sus comportamientos.
Cuando el comportamiento del líder es visto como inconsistente, diferente, o no
consensuado, por los miembros, es muy probable que realicen atribuciones
negativas con respecto a las intenciones del líder, y vean el comportamiento del
líder como seudo transformacional.
Cundo los miembros tienes un afecto positivo hacia el líder (basado en previas
interacciones), es más probable que vean a su líder como verdaderamente
transformacional.
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Wolff S.B. et al (2002), estudiando el surgimiento del líder informal en los grupos o

equipos de trabajo, plantea que estos son seleccionados porque proyectan comportamientos
gestión de equipos y trabajo constructivo. Para ellos, esta proyección está precedida de
procesos y habilidades cognitivos, que le dan origen, y proponen, que la empatía, un
aspecto de la inteligencia emocional, precede y hace posible esos procesos y habilidades
cognitivas al aportar una comprensión precisa del equipo y de las emociones y necesidades
de los miembros; las emociones preceden o al menos acompañan el conocimiento y por
tanto, la emoción y la información afectiva suministra una fuente única de información que
puede mejorar el conocimiento.

“…los individuos varían en su habilidad para tomar y comprender la información
afectiva; la fortaleza en esta habilidad ha sido denominada inteligencia emocional. La
diferencia clave entre habilidades cognitivas e inteligencia emocional, es que la
inteligencia emocional tata de la integración de las emociones con los pensamientos,
permitiéndole a uno comprender lo que los demás sienten, mientras que las habilidades
cognitivas tratan de la integración, organización, y ordenación de los pensamientos.”36

Proponen que lo que está por debajo de la habilidad de un líder emergente de percibir
y comprender la tarea del equipo y las necesidades de sus miembros, es un componente
crítico de la inteligencia emocional, denominado empatía.

“…La empatía se define como la búsqueda activa para identificarse con las emoci-
ones de otro, de tal forma que uno experimente por sí mismo el ser similar o prácticamente
idéntico a la otra persona.”37

Druskat V. U. & Wheeler J.V (2004), refiriéndose a los equipos autogestionados,
plantean que aun cuando aparentemente estos no tienen razón de tener un líder, efectiva-
mente si lo requieren, pero con unas características muy especificas. Este líder lo denominan
externo, ya que el equipo autogestionado, como su nombre lo indica toma sus propias
decisiones en todos los aspectos.

“…Inclusive u equipo que es autónomo en términos de sus actividades y decisiones
debe estar continuamente recibiendo dirección de los niveles más elevados de la
organización…los líderes externos…gestionan la frontera entre el equipo y la
organización.”38

36
 Wolf S.B. et al (2002), Pag. 509.

37 
Opus cit., Pag. 510.

38
 Druskat V. U. & Wheeler J.V (2004), How to Lead a Self-Managing Team, MIT Sloan Management
Review, Summer, Pag. 65.
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Competencias de gestión con definiciones y clusters

Cluster Competencia Definición Ejemplos

Emocional Empatía El intento de comprender (a)Comprender las fortalezas y
a los demás  limitaciones de los demás;

(b)Comprender las razones del
comportamiento de los demás
(qué motiva o desmotiva a otros
individuos específicos);
(c)Leer o interpretar de manera
precisa los sentimientos y estados
de ánimo, o comportamientos no
verbales de los demás;
(d)Escuchar a otros preguntando y
escuchando su respuesta, o tomándose
el tiempo par permitirles explicarse
o describir algo a su propio ritmo
y manera.

Cognitivo/ Patrón El propósito es identificar (a)Identificar un patrón en eventos o
/analítico de reconocimiento un patrón en una en información n utilizada por otros

información variada, y utilizar el patrón para explicar o
desorganizada, interpretar los eventos o la información;
o aparentemente (b)Reducir grandes cantidades de
aleatoria. información utilizando un concepto

previamente no aplicado a esta
situación o información;
(c)Ver similitudes entre una nueva
situación y aspectos de pasadas
situaciones de un tipo diferente;
d)Usar metáforas o analogía para
explicar eventos o información.

Toma El propósito es percibir (a)Percibir múltiples perspectivas o
de perspectiva las creencias, emociones, visiones de la misma situación o tema;

y perspectivas de los (b)Ver los méritos de diferentes
demás, particularmente perspectivas, especialmente si son
cuando son diferentes diferentes de la propia;
de las creencias, (c)Describir los pensamientos,
emociones y perspectivas sentimientos, o valores de otra persona
del propio observador. como único al individuo, en el

contexto de los demás.

Habilidades  Coordinación El propósito es estimular (a)Crear símbolos de identidad,
de compor- de la tarea a los miembros de un orgullo, confianza, o esfuerzo
tamiento del grupo grupo a trabajar juntos de equipo, del grupo;

efectivamente. (b)Actuar para promover el compro-
miso con un equipo, tarea, u objetivo
compartido;
(c)Involucra todas las partes concer-
nientes a la resolución abierta de los
conflictos dentro del grupo, como
un vehículo de colaboración entre los
miembros del grupo;
(d)Permite al grupo asumir responsa-
bilidades por ciertos logros, y no as-
sume responsabilidad personal por ellos;
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Cluster Competencia Definición Ejemplos

Apoyo/desarrollo El propósito es apoyar (a)Da feeback de rendimiento para ser
de los demás y estimular a alguien a utilizado n mejorar o mantener un

desarrollar sus habili- rendimiento efectivo;
dades o mejorar su (b)Le da a los demás información,
rendimiento hacia herramientas, otros recursos, u opor-
un objetivo. tunidades para ayudarles a realizar su

trabajo o mejorar sus habilidades;
(c)Invita a los demás a discutir los
problemas de rendimiento con el
propósito explicito de lograr
mejorarlo;
(d)Dice explícitamente a los demás que
pueden lograr un objetivo y aporta
estímulo y apoyo.
(e)Comunica explícitamente a los
demás la necesidad de cooperación o
trabajo en equipo dentro del grupo.

Fuente: Wolff S.B. et al (2002), Pag. 514

Gestionar la frontera del equipo y la organización, es una proceso que requiere
comporamientos específicos que pueden agruparse en cuatro funciones básicas: relación,
exploración, persuasión y “empowering”.

Para De Vries  M. K. (2004), el líder debe tener la capacidad observar que las personas
se diferencian por sus patrones de motivación; los buenos líderes ven a sus seguidores
como entidades complejas y paradójicas, por esto, el tomar el pulso emocional de los
seguidores, tanto individualmente como en grupo, es esencial, pero no suficiente para
convertirse en un líder efectivo. Para él, el corazón del liderazgo es una sólida dosis de
narcisismo, pues este le ofrece al líder, un fundamento para el convencimiento de lo acertado
de su causa. La convicción del líder narcisista inspira la lealtad e identificación del grupo, la
fuerza (e inclusive inflexibilidad) de su visión del mundo le da a los seguidores algo con lo
qué identificarse y mantenerse.

Avolio B.J. et al (2004), al definir  el líder auténtico esbozan las características de su
propuesta de constructo: lo conciben como aquel individuo que es profundamente conciente
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de cómo piensa y se comporta; y es percibido por los demás como una persona capaz de
conocer sus valores y perspectivas morales, conocimiento, y fortalezas; además es conciente
del contexto en que opera, es optimista, se recupera rápidamente de las adversidades y
tiene un carácter moral.

Marta S. et al (2005), partiendo de los comportamientos de consideración e iniciación
de la estructura (definidos por los estudios de liderazgo del Estado de Ohio, que plantea un
modelo que intenta interpretar el surgimiento y la acción del líder), agrega dos elementos que
son: Las habilidades cognitivas y las habilidades sociales.

Bennis W. & Nanus B. (1985), plantean que  el líder debe tener la capacidad de dirigir
a otros  y gobernarse a sí mismo y para ello debe desarrollar cuatro áreas de competencia:
atención mediante la visión,  significado mediante la comunicación, confianza mediante
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el posicionamiento y el despliegue del yo, a través del auto-concepto positivo y  el factor
Wallenda.39

Para Mundford et al (2000) el modelo de las capacidades de un liderazgo organizativo
efectivo, parte del conocimiento de la demanda a la que se ve expuesto; los líderes
organizativos tienen como tarea para mantener la viabilidad de la organización, buscar los
objetivos y maneras de alcanzar las metas que la mantendrán y asegurarse que el trabajo se
hace. Por tanto, el rendimiento del líder es una función de si puede identificar objetivos,
construir maneras viables de alcanzarlos, y dirigir a otros en ese sentido, encontrándose
dentro de un entorno socio-técnico volátil y cambiante.

Para ellos, la experiencia, el conocimiento del trabajo, así como la naturaleza del
entorno organizativo y la capacidad del líder para interpretarlo, permiten que represente
el problema, busque la clase de información que necesita y el tipo de conceptos que aplicará.
La perspectiva y la sabiduría le permitirán evaluar el cómo reaccionan los demás a la solución,
identificar las restricciones, la falta de esfuerzo, el fracaso, para encontrar un plan de acción
viable. No obstante, al depender el rendimiento de la implantación de un plan(el líder depen-
de de los demás): necesita  el conocimiento social (conocer los subordinados, iguales y
superiores, con los que interactúa); debe poder comunicar la visión, establecer objetivos,
vigilar el progreso, y motivar a los subordinados en la medida en intentan implantar el plan,
lo cual requiere flexibilidad en el tratamiento con los demás y en el ajuste de los planes de
acuerdo a las demandas de un entorno social dinámico. Los líderes deben tener la capacidad
de comprender y trabajar con los demás lo cual hace necesarias las habilidades sociales,
habilidades, que le permitan ajustar su comportamiento a los requerimientos impuestos por
su percepción de los demás. Además de ser flexibles y perceptivos, deben poseer habilida-
des de rendimiento social: comunicación y persuasión; negociación; gestión de conflicto;
y “coaching”.

39
 Hace referencia a Kart Wallenda, el gran equilibrista, que arriesgaba su vida cada vez que caminaba por la
cuerda. El líder efectivo no piensa en el fracaso, ni siquiera usan la palabra.
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Finalmente, para Mumford et al (2002), el conocimiento, como organización

esquemática de factores y principios claves, que permite un diagnóstico más preciso y la
evaluación de las implicaciones de las diferentes piezas de información, es necesario para
resolver los problemas del liderazgo en cuanto a (1) las tareas a mano; (2) la organización y (3)
las personas con las que se trabaja. Conocimiento estructurado en diferentes formas: con-
junto de conceptos básicos; modelos mentales, que articulan las relaciones entre los diferen-
tes conceptos.

Chung-Herrera B. et al (2003), al plantear su modelo de competencias, afirman lo
importante que es para las organizaciones que esperan seguir siendo competitivas, el iden-
tificar las habilidades y competencias necesarias para los líderes del mañana.

Citando a Lucia A.D. & Lepsinger R.40, definen el modelo de competencias como una
herramienta que identifica el conocimiento, habilidades, destrezas, y comportamientos
necesarios para desempeñarse efectivamente en una organización, y agregan que estos se
centran en el comportamiento en vez de hacerlo en las características, ya que estos son la
manifestación observable de estas.

Centrándose en la necesidad de buscar aquellas competencias necesarias para hacer
frente a un futuro incierto, llegaron a un modelo de 8 factores, 28 dimensiones, y 99
competencias específicas de comportamiento, donde la auto-gestión constituye el factor
más importante.

Auto-gestión

Dimensiones Ética Gestión Auto- Flexibilidad
e integridad  del tiempo -desarrollo y adaptabilidad

Características *Actuar en una *Manejar de manera *Tratar *Adaptarse a las
  forma ética   efectiva las demandas constructivamente circunstancias
*Tratar a las   y prioridades los propios cambiantes
  personas con  *gestionar el tiempo errores e *Trabajar
   justicia    para asegurar involuciones constructivamente
*Tratar a las    productividad *Buscar feedback bajo el stress y
   personas con *Invertir el tiempo de los demás  la presión
  respeto    en las cosas más *Ajustar el *Trabajar de manera
*Mostrar consis-    importantes, no comportamiento efectiva in
  tencia entre las    sólo en las más en respuesta al situaciones
  palabras y los   urgentes  feedback y la  ambiguas
  actos experiencia *Ver los problemas
*Considerar las *Buscar el como oportunidades
  implicaciones aprendizaje y los errores
  éticas antes de continuo y el  como progreso
  actuar auto-desarrollo
*Proteger la  *Demostrar
  información conciencia de
  confidencial  sus propias

fortalezas y
debilidades

Fuente:  Cheng-Herrera et al (2003). Pag. 20.

40
 Lucia A.D. & Lepsinger R (1999), The Art and Science of Competency Models, Jossey-Bass, San
Francisco.
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Modelo de competencias del liderazgo

Factor Dimensión

Auto Gestión Ética e integridad
Gestión del tiempo
Flexibilidad y adaptabilidad
Auto desarrollo

Posicionamiento Estratégico Conciencia de las necesidades del cliente
Compromiso con la calidad
Gestión de los stakeholdersInterés por la comunidad

Implantación Planificación
Dirigir a los demás
Re-ingeniería

Pensamiento crítico Orientación estratégica
Toma de decisiones
Análisis
Asumir riesgos e innovación

Comunicación Hablar con impacto
Facilitar la comunicación abierta
Escuchar activamente
Escribir comunicaciones

Interpersonal Construcción de redes
Gestión del conflicto
Abrazar la diversidad

Liderazgo Orientación al trabajo en equipo
Potenciación de la motivación
Fortaleza
Desarrollar a los demás
Abrazar el cambio
Versatilidad de liderazgo

Conocimiento de la industria Experto en el negocio y la industria

Fuente: Cheng-Herrera et al (2003), Pag. 23

A manera de síntesis, reuniendo las propuestas de los distintos autores, a continuación
se presenta el cuadro Competencias y Habilidades del líder.
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Competencias y Habilidades del líder

Autor Habilidades, capacidades, conocimientos

Gupta S. (2005) Coaching; construcción de fuertes relaciones; desarrollo de talento orga-
nizativo; reforzamiento; estímulo de las iniciativas; delegar; compartir
responsabilidad y autoridad;  comunicación; comportamientos de reracio-
namiento.

Keefe R. & Pesut D. (2004) Diálogo; coaching; facilitar; estimular; desafiar.

Goleman etal (2002) Competencias personales: Conciencia de si mismo; autogestión.
Competencias sociales: Conciencia social; gestión de las relaciones.

Hunt J.G. et al (2004) Complejidad social; integración cognitiva; integración social; auto-obser-
-vación; auto-eficacia; experiencia.

De Vries M.K. (2004) Tomar el pulso emocional a los seguidores; sólida dosis de narcisismo.

Bennis W. Nanus B. (1985) Atención mediante la visión; significado mediante la comunicación;
confianza mediante el posicionamiento; despliegue del yo: auto-concepto
positivo; factor Wallenda.

Marta S. et al (2005) Estructurar; considerar; habilidades cognitivas; habilidades sociales.

Avolio B.J. (2004) Identificación personal y social; esperanza; confianza; emociones positi-
vas; optimismo.

Mumford et al (2000) Experiencia; conocimiento del trabajo; capacidad de interpretar el entor-
no; perspectiva; sabiduría; conocimiento social; comunicación; flexibilidad;
comprender y trabajar con los demás; preceptivos; persuasión; negocia-
ción; gestión del conflicto; coaching; conocimiento.

Cheng-Herrera et al (2003)  Auto gestión; posicionamiento estratégico, implantación, pensamiento
crítico; comunicación; dimensión interpersonal; liderazgo; conocimiento
de la industria.

Hollenbeck G.P. & Motivos y valores; competencias técnicas y analíticas; competencias
   McCall M.W. Jr. (2003) interpersonales; y competencias emocionales.

Dasborough M. T & Consideración individualizada; motivación inspiracional; estímulo inte-
   Ashkanasy N.M. (2002) lectual; y carisma o influencia idealizada (atributo o comportamiento);

estado del afecto;inteligencia emocional;Maquiavelismo.

Wolff S.B. et al (2002) Empatía; patrón de reconocimiento; apoyo/desarrollo de los demás; toma
de perspectiva; coordinación de la tarea del grupo.

Druskat V. U. & Relación, exploración, persuasión y empowering.
   Wheeler J.V (2004)

Senge P. M. (1990) Construir una visión conjunta, hacer patentes y desafiar los modelos
mentales prevalecientes, e impulsar patrones de pensamientos más
sistémicos.

Fuente: Elaboración propia.

DISFUNCIONALIDDISFUNCIONALIDDISFUNCIONALIDDISFUNCIONALIDDISFUNCIONALIDADES PSICOPADES PSICOPADES PSICOPADES PSICOPADES PSICOPAAAAATTTTTOLÓGICASOLÓGICASOLÓGICASOLÓGICASOLÓGICAS

“…Todos nosotros tenemos un lado neurótico. La salud y la enfermedad mental no
es un fenómeno dicotómico, sino lados opuestos de un `continuum`.”41

41
 De Vries M.K. opus cit., Pag. 184
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Complejidad, equilibrio, sintonía, interacción, servidumbre, auto-conocimiento,

empatía, auto-gestión, persuasión, además de las competencias técnicas y analíticas, no
sólo muestran la dificultad del hacerse líder eficaz, o de serlo, sino que establecen parámetros
de exclusión para el acceso al desempeño del rol.

Las organizaciones desarrollan herramientas y procesos de análisis que les permiten
detectar los individuos con potencial de desarrollo; Ready D.A &Conger J.A. (2003), reportan
cómo en IBM todos los gestores y ejecutivos son responsables por la identificación y
desarrollo de los líderes, ellos saben, agregan, que no serán considerados para posiciones
ejecutivas senior, a menos que hayan demostrado habilidades en el desarrollo de líderes.

Por otra parte, Conger J. A. & Fulmer R. M. (2003), muestran como el Bank of America,
utiliza una matriz, para revisar el talento de su gente desde  la perspectiva del liderazgo, y
programar así el tipo de intervenciones necesarias para su desarrollo.

Es indudable la importancia del desarrollo de líderes capaces de llevar a sus organizaciones
a buen fin, aspecto que se refleja en la decidida apuesta que estas vienen realizando.

“… el liderazgo se ha convertido en el tópico más candente en los negocios. Las
empresas ven esta habilidad difícil de alcanzar, como esencial para el éxito organizativo,
y desean que sus ejecutivos aprendan como ejercerla. Como resultado de esto, el desarrollo
del liderazgo se ha convertido en un gran negocio: La inversión en educación y desarrollo
del liderazgo alcanzó la cifra de 50 millones de dólares en 2000. Las casas editoriales
están `sacudiendo los árboles´ con la esperanza de encontrar el autor del próximo
`bestseller´ de liderazgo; las empresas consultoras que una vez se dedicaban exclusiva-
mente a la estrategia han lanzado agresivamente prácticas de liderazgo global; y las
escuelas de negocios se han posicionado como socios futuros de empresas ubicadas en el
mercado de la educación del liderazgo.”42

No obstante todos estos filtros, preocupaciones e inversiones, las organizaciones no
están libres de albergar líderes cuyos perfiles disfuncionales, ponen en peligro el logro de
sus objetivos.

42
 Ready D.A &Conger J.A. (2003), Pag. 83.



154
“…Inclusive los líderes de las organizaciones de más éxito, son propensos a

comportamientos altamente irracionales, una realidad que ignoramos a nuestra cuenta y
riesgo.”43

Se abordará la descripción de tres perfiles cuyos comportamientos y características
riñen claramente con la necesidad de crear entornos resonantes y que son frecuentes en las
posiciones de liderazgo de las organizaciones.

El primero, descrito por De Vries (2004), corresponde al denominado narcisista reactivo:
se caracteriza por tener un sentimiento de carencia, inseguridad e inferioridad; para dominar
su sentido de carencia, suele desarrollar un sentimiento de merecimiento, creyendo que
merece un tratamiento especial y que las reglas y regulaciones tan sólo son para los demás;
por otra parte para neutralizar sus sentimientos de inseguridad e inferioridad llega a exagerar
su importancia y grandiosidad y proyecta una necesidad de admiración concomitante. Nor-
malmente carece de empatía, siendo incapaz de experimentar lo que sienten los demás.

El líder narcisista reactivo se centra en el poder, el estatus, el prestigio y la superioridad,
se preocupa por ser el número uno, experimenta el denominado “complejo de Montecristo”:
sentimientos de envidia, necesidad de amargarle la vida a los demás, venganza y/o reivindi-
car el triunfo sobre los demás; en resumen, la necesidad de dañar a alguien por heridas reales
o imaginarias.

No está preparado para compartir el poder, por el contrario, se rodea de personas que
dicen sí a todo, no estando dispuesto a tolerar el desacuerdo, ni la crítica; en raras ocasiones
consulta con sus iguales y prefiere tomar las decisiones sólo, cuando consulta algo lo hace
por mero ritual y espera que sus seguidores estén de acuerdo con cualquier cosa que el
sugiera.

Aprende poco de los fracasos, y cuando se ve derrotado no asume ninguna
responsabilidad personal; en vez de esto busca algún “chivo expiatorio” dentro de la
organización, trasladándole a el la culpa; inclusive cuando las cosas van bien, puede ser
cruel y verbalmente abusivo con sus subordinados, y cuando o están saliendo como él lo
desea están sujetos a sus estallidos de ira, cosa que sucede igualmente cuando percibe un
ataque personal, pudiendo estallar cuando sus seguidores se rebelan contra su visión
distorsionada del mundo.

Estos sociópatas disonantes, se ven especialmente atraídos por la admiración, de tal
forma que  se vuelven dependientes de ella; la idealización les seduce fatalmente hasta el
punto de creer que son en efecto ese tipo de criaturas que sus seguidores deberían ser. Se
sienten tan felices de estar en el hall de los espejos, que sienten que se evaporan las
restricciones para desarrollar acciones inapropiadas, irresponsables o simplemente carentes
de ética.

En este clima de dependencia, el mundo se vuelve estrictamente blanco y negro: las
personas o están con el líder o en contra del líder. Los pensadores independientes son
“removidos”; aquellos que vacilen en colaborar se convierten en los nuevos “villanos”,
convirtiéndose en los nuevos blancos de la ira del líder.

El abordaje de los otros dos perfiles, lleva a pensar en el concepto de continuum, si
logramos abstraer el elemento psicopatológico y lo vinculamos con el “abanico” de estilos
que el líder debería asumir desde el punto de vista contingente.  Viéndolo así se podrían
visualizar dos estilos extremos de la personalidad de gestión:

· Hipomanía- cambios cíclicos y significativos en el estado de ánimo,
comportamiento y pensamiento.

· Alexitimia- desapego emocional y carencia de sentimientos.

43
 De Vries M.K. opus cit., Pag. 185
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“…No todas las personas tienen emociones intermedias y estables.”44

El líder hipomaníaco, describe De Vries M. F. (1999), es una figura colorida y estimu-
lante, que hace que la vida no sea aburrida, sino que contagia entusiasmo y confianza; crea
una atmósfera mágica, donde los empleados experimentan un estado de excitación donde el
mundo tiene ilimitadas ideas y posibilidades, un mundo donde el éxito está asegurado; no
obstante, experimenta de manera fluctuante y volátil caídas que nivelan su elevado estado
de ánimo.

Pueden fácilmente estar insatisfechos, irritables, intolerantes, e inquisitorios si sus
exigencias no se cumplen. Cuando enfrentan la oposición, se pueden volver pretenciosos,
impertinentes, e inclusive verbal y físicamente rudos. Incidentes insignificantes pueden
generar una abierta hostilidad y estallidos violentos; junto con la irritabilidad emocional está
la amenaza siempre presente de la depresión.

Cassano G. B. (1999) considera que es bastante difícil que este tipo de individuo sea
considerado dañino, ya que podría asociarse con la más alta productividad,  incansables(al
dormir poco podrían llegar a estar exhaustos físicamente), sociabilidad, afabilidad ,energía y
expresión de otros atributos como la franqueza y la atracción ( esto hace difícil el convencerlos
que sus sentimientos y comportamiento podrían ser dañinos); además tienden a negar u
olvidar cualquier situación depresiva aislada que hayan experimentado. Por tal razón en la
mayoría de los casos en su diagnóstico se requiere la presencia tanto de episodios de
completa hipomanía como de un episodio de depresión importante.

Indicadores de bipolaridad que podrían utilizarse como pruebas clínicas para
individuos no sintomáticos:

(1) Siente un fuerte deseo reconectar con personas que no ha visto o con las que no
ha hablado por mucho tiempo

(2) Hablador, habla rápidamente y fuerte, o es difícil de interrumpir
(3) Constantemente activo y tiene la sensación placentera de nunca cansarse
(4) Sobre-activo y tiene tanta energía que en ocasiones deja exhaustos o irrita a los

demás
(5) Disfruta haciendo muchos chistes (inclusive no apropiados o fuera de lugar)
(6) Viste ropas o lleva cortes de pelo dramáticos, extravagantes, de alto diseño o

muy poco usuales
(7) Tiende a comportarse en forma antagonista o a hacer de “abogado del diablo”
(8) Se siente como si los demás estuviesen causando todos sus problemas
(9) Se comporta abiertamente confidente y de una manera no inhibida
(10) Tiene variaciones de ritmo diurnas y/o cíclicas en cualquiera de los indicadores

anteriores

Fuente: Giovanni B. Cassano et al (1999), pag. 326

Por su parte De Vries M. F. (1999) plantea una serie de preguntas, complementarias,
con el fin de determinar si una persona tiene tendencia a la hipomanía, preguntas que describen
muchas de las actuaciones de muchos líderes en las organizaciones, bastante comunes, que
como bien afirma Cassano G. B. (1999) dificultan la determinación disfuncional del sujeto:

¿Tiene la persona grandiosas ideas, realiza planes irreales, y realiza un juicio
superficial?
¿Se ríe inapropiadamente y hace chistes fuera de lugar?

44
 De Vries M. F. (1999), Managing Puzzling Personalities: Navigating between ‘Live Volcanoes´ and ‘Dead
Fish´, European management Journal, Pag. 8.
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¿Verbaliza sentimientos de excesivo bienestar?
· ¿Posee un exorbitado sentimiento de autoestima?

¿Es inusualmente distraída, saltando de un tema a otro resumando inquietud física?

¿Se irrita rápidamente, tendiendo a ser extremadamente combativo y argumenta-
dor cuando las cosas no van como el lo desea?
¿Es hiperactiva, tratando de hacer muchas cosas a la vez?

¿Parece tener energía ilimitable y una marcada disminución de necesidad de dormir?

¿Está involucrado en actividades financieras irracionales, incluyendo el exceso
de gastos masivos e inversiones irracionales?
¿En sus días ‘bajos´ está obsesionado con las acciones pasadas, reprochándose
a sí mismo excesivamente?
¿Tiene problema con las drogas o el alcohol?

“En psiquiatría la palabra alexitimia se aplica a las personas que tiene las
cualidades de un pez muerto…”45

Por último el perfil alexitímico, trata de individuos que no luchan, o no son capaces,
de comprender sus emociones y sus estados de ánimo, que son incapaces de percibir las
sutilezas de un cambio de ánimo.

Otero J. (1999) citando a Taylor et al (1991)46 describe las características más
sobresalientes como:

Dificultad de identificas y describir sentimientos

Dificultad para distinguir entre sentimientos y sensaciones corporales propias de
la activación emocional
Proceso imaginario constreñido, evidenciado pos la escasez de fanasías

Estilo cognitivo orientado hacia el exterior.

En efecto, como lo afirma De Vries M. G.(1999),en estas personas, la experiencia y la
expresión normal de las emociones está sometida y eliminadas de su conciencia; son emoci-
onalmente analfabetas; incapaces de una reflexiva autoconciencia, expresando poco interés
en su vida subjetiva interna.

Su tendencia a externalizar, que es, evitar la emoción, se refleja en un estilo cognitivo
centrado en los procesos y actividades externas. Parecen vivir en un mundo de operaciones
concretas.

No pueden simbolizar sus emociones como fantasías, sueños, imágenes, o deseos;
tienen una marcada dificultad para expresar verbalmente o describir sus sentimientos; no
obstante se esfuerzan bastante para ocultar este déficit, comportándose como quienes no
ven los colores, que han aprendido a deducir de indicadores indirectos, lo que no pueden
ver. Aun cuando puedan describir ciertos sentimientos con las palabras correctas, no pueden
desarrollar reacciones personales cargadas de emoción; sus observaciones permanecen
siendo vagas y a un nivel general.

“…El verdadero alexitímico no siente ni pasión ni entusiasmo; no tienen fuero en
su barriga.”47

45
 Ibidem., Pag. 14.

46
 Taylor G. J. et al (1991), The alexithymia construct. A potencial paradigm for psychosomatic medicine,
Psychosomatics, 32 (2), pp. 153-164.

47
 De Vries M. G. (1999), opus cit. Pag. 14.
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Se sumergen en un pensamiento operativo, reflejo de la naturaleza concreta y mecánica

de su expresión y discurso; no hay ningún refinamiento en su descripción de los eventos y
su conversación carece de cualquier tipo de color o adorno, prefiere hablar de manera formal
y orientándose al detalle. Si bien raramente expresa tristeza, ira, o dicha, puede describir con
lujo de detalles que tipo de dolencia le afecta físicamente.

Está incapacitado para la empatía (dada su dificultad para reconocer y utilizar sus
propios sentimientos), y posee respuestas mecánicas, robóticas al conflicto; no es perturba-
do por los altibajos de la vida diaria.

“…Una muerte en la familia, la infidelidad de la pareja, la traición de un amigo,
todas son experiencias que se deslizan hacia un agujero negro de inexpresividad y vacío.”48

Este es otro perfil común en las organizaciones y especialmente en u  tipo de
organizaciones que se benefician de él.

“…después de todo, ¿cuál es la organización que desea tener la reputación de
estimular la expresividad emocional?”49

Para el alexitímico, además de su problema de comunicación, la carencia de visión e
inspiración hace de las relaciones de liderazgo vacío. Es difícil establecer una confianza
efectiva con alguien que tiene una rígida actitud, dice poco, y está preocupado por los
detalles operacionales en vez de hacerlo con los temas sustanciales.

Apartes  de una descripción referida por De Vries M.G. (1999), pueden ilustrar lo
anterior:

“…Al principio me preguntaba si yo era el culpable- si yo era el problema. Nunca
tuve problemas para establecer relaciones en mis trabajos anteriores…mis compañeros
tenían la misma experiencia. Sentían que comunicarse con Simón era como estar frente a
un agujero negro, que te drenaba la energía…le llamaban el hombre de hojalata, del
Mago de Oz, porque parecía encontrar en la expresión y en las emociones algo muy
peligroso…Conocía la terminología de los negocios, pero se quedaba ahí; su canción
tenía muchas palabras pero no tenía ninguna música…no era la clase de persona que
podía obtener lo mejor de los demás…Nunca me felicitó, ni felicitó a nadie por el trabajo
bien hecho. Lo máximo que se podía esperar de él era un memo estéril cuando se cumplían
las metas…Creía que las organizaciones tenían un conjunto de formas de hacer las cosas,
y que si esas formas no se seguían y había alguna desviación, esto era peligroso. Su slogan
era ̀ si no esta roto, no lo arregle´. Prefería comunicarse por memo o e-mail, aun cuando mi
escritorio estaba al alcance de su  mano. Evitaba cualquier tipo de interacción de cualquier
clase, inclusive cuando teníamos conflicto dentro del equipo…Siempre que iba a él con
una nueva idea de negocio, me decía que tuviese cuidado, me advertía de que dejara las
cosas como estaban…”50

Al igual que con la Hipotimia, De Vries M.G. (1999), propone una serie de preguntas
que destacan los signos comunes de alarma de este tipo de perfil:

¿Tiene dificultad para comunicarse con los demás?

¿Describe los detalles hasta el cansancio pero nunca menciona los sentimientos?

48
 Ibidem Pag. 15.

49
 Ibidem Pag. 16.

50
 Ibidem Pag. 16.
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¿Utiliza la acción para expresar emoción?

¿Experimenta confusión acerca de sus sentimientos?

¿Describe los eventos en vez de los sentimientos que rodean al evento?

¿Se preocupa de los problemas físicos?

¿Sufre de la ausencia de fantasía e imaginación?

¿Los sueños juegan un mínimo papel  en su vida?

¿prefiere las películas de acción que los dramas psicológicos?

¿El contenido de sus pensamientos está más asociado con eventos externos que
con fantasía y emoción?
¿Encuentra la vida bastante aburrida y carente de excitación?

¿Cuándo habla con una persona así, lo encuentra frustrante y aburrido, sintiendo
el profundo deseo de liberarse de él?

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES

Lo anteriormente desarrollado, muestra cómo triangulando realidad del entorno,
tipo de liderazgo necesario, y habilidades y capacidades que lo caracterizan, no tienen
cabida perfiles que hoy son comunes en las organizaciones, creando insuficiencias que
ponen en peligro no sólo su competitividad, sino su capacidad de supervivencia.

El sociopata, el hipotímico y el alexitímico, son perfiles disonantes incapaces de
generar el equilibrio y la motivación necesaria para obtener el compromiso necesario; no sólo
carecen de múltiples capacidades y habilidades necesarias, sino que sus características se
encargan de extirpar la capacidad de obtener lo mejor de las personas.

El liderazgo en un entorno dinámico, más que nunca requiere de un líder flexible que
sin olvidar la necesidad de crear condiciones resonantes, sepa hacer uso del estilo necesario
según la situación que se enfrente.

Las organizaciones se ven en la necesidad de caracterizar los perfiles de sus líderes,
siendo concientes de la importancia de la erradicación de cualquier perfil disfuncional, e
incorporar en sus planes estratégicos la definición de los perfiles necesarios para alcanzar
sus metas.
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O BENCHMARKING NA GESTÃO DAS
MULTINACIONAIS

Rui Manuel Gouveia Lopes dos Reis1

Henrique Manuel Pimentel Reis2

RESUMO

A investigação cientifica e o desenvolvimento das telecomunicações e das tecnologias
de informação conduziram a um mundo global, em que todos estamos mais próximos
uns dos outros. Em consequência as economias são cada vez mais abertas e as transac-
ções comerciais internacionais mais importantes. As empresas têm de se preocupar
com a concorrência internacional, independentemente da sua dimensão, e têm de for-
mular estratégias de internacionalização. Simultaneamente, face às suas características,
devem utilizar novos instrumentos de gestão. As multinacionais podem encontrar no
benchmarking um meio de aumentar a sua eficácia e a sua eficiência.

Palavras-chave: Globalização; Internacionalização; Estratégia; Multinacional;
Benchmarking.

1. UM MUNDO GLOBALIZADO

Durante a Antiguidade existiam relações económicas entre diferentes povos, nomea-
damente ao nível do comércio internacional de mercadorias, em que os Fenícios assentavam
parte significativa da sua actividade mercantil, mas o século XV e os descobrimentos, com o
desbravar de novas rotas marítimas, em que conhecemos o relevante papel que os portugue-
ses tiveram nessa época e a projecção internacional que adquiriram, vieram dar um impulso
muito significativo às relações comerciais entre nações e entre Estados.

Este processo veio em crescendo e na segunda metade do século XX teve uma
aceleração exponencial conducente a que no presente se fale de globalização, ou seja, como
nos diz Hill (1998), as economias reduziram e estão a reduzir as suas barreiras administrativas,
culturais e, acrescentaríamos mesmo, linguísticas, em prol de sistemas abertos e de uma
interdependência funcional ao nível mundial que não se ficam pelos campos económico ou
financeiro.

As inovações tecnológicas que foram surgindo nos últimos anos abriram portas a
que a informação circulasse a velocidade quase instantânea, permitindo que o que se passa
num ponto do globo seja facilmente percebido e conhecido em quase todo o planeta em
poucos minutos ou em poucas horas, consoante, também, a complexidade ou a
1
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confidencialidade dos temas em causa. Contudo, pode afirmar-se que, de uma forma geral, é
hoje possível conhecermos o que se passa noutras paragens e apercebermo-nos das dife-
renças de valores, de culturas, de hábitos e de níveis económicos e financeiros do quotidia-
no dos diversos povos.

A globalização da produção fica facilitada pelos avanços em termos tecnológicos,
dado que o planeamento da actividade fabril, do aprovisionamento de matérias-primas, das
necessidades financeiras, da assistência ao cliente e outros podem ser centralmente contro-
lados, como acontece com a Texas Instruments em relação às suas unidades produtivas
espalhadas por dezanove países e interligadas por comunicações via satélite.

Levitt (1983), já se preocupava com estes temas quando escrevia que a tecnologia
estava a proletarizar a comunicação, tornando lugares isolados e povos com fracos níveis de
vida em parcelas de um todo em que nasciam desejos de experimentar, possuir ou utilizar algo
que tinham visto ou com que tinham contactado via novas tecnologias.

Neste contexto, os negócios internacionais crescem a taxas consideráveis, de que é
exemplo o facto de no período de 1985 a 1995 a produção mundial de bens ter variado sempre
a taxas inferiores às do comércio internacional, conforme revelam as estatísticas da ONU,
com alguns anos bem significativos, como o de 1991, em que a produção decresceu 1,8% e o
comércio internacional aumentou 3,8%, ou o ano de 1994, em que a produção cresceu 3,1%
e o comércio internacional cresceu 9,8%.

Etemad e Wright (2003), falam de um novo ambiente global em que a tradicional
competitividade internacional existente entre as empresas de grande dimensão, que deixava
as pequenas e médias empresas restringidas aos negócios locais ou regionais, está em
processo de mudança, considerando que o levantamento de barreiras à importação por parte
da maioria dos governos e os avanços tecnológicos, sobretudo estes, deixaram espaço a que
as PME acedessem a clientes, fornecedores e colaboradores em todas as partes do mundo.

Deresky (2000), fala-nos de globalismo, caracterizado por um conjunto de redes fun-
cionais que levam os países, as instituições e as empresas a uma crescente interdependência
económica, e refere a mão invisível da competição global como um factor conducente à
extinção das fronteiras, entendendo-se a expressão no sentido socio-económico.

Esta autora realça que, independentemente da sua dimensão, todas as empresas são
afectadas pela globalização. E mesmo que não o assumam conscientemente, o que lhes pode
trazer dissabores a curto prazo, a sua competitividade e a sua perspectiva de crescimento, ou
mesmo de simples sobrevivência, tem de ser ponderada tendo em atenção um conjunto de
concorrentes e de outras forças influentes do meio envolvente, onde as unidades económi-
cas se movimentam, para além do que seja sentido em termos imediatos. Estamos assim num
mundo globalizado, com a internacionalização das empresas, embora com diferentes graus
de envolvimento, a tornar-se num tema quotidiano.

2. INTERNACIONALIZAÇÃO: EXPANSÃO E ESTRATÉGIAS

A internacionalização de uma empresa vai gerando novos motivos de interesse na
continuação e ampliação do processo e, em sequência, vai-se adquirindo mais experiência,
enriquecendo competências e aperfeiçoando os factores críticos de sucesso, o que conduz
a que haja evolução de mentalidades nos dirigentes e decisores das multinacionais,
conducentes a formas de expansão internacional que têm subjacentes diferentes filosofias
de actuação, as denominadas estratégias de internacionalização.

Podemos inclusive compreender que ao longo do tempo uma mesma equipa de ges-
tão seja conduzida a alterar o seu pensamento estratégico em relação à internacionalização
da empresa que gere, levando a adaptações periódicas às condições sociais e económicas de
cada país, e tendo em atenção a evolução destas, quer numa perspectiva unívoca, quer numa
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perspectiva biunívoca.

Contemporaneamente falamos, essencialmente, de cinco linhas estratégicas de
internacionalização de uma empresa, que podemos denominar de diferentes processos de
internacionalização ou de expansão de unidades económicas para além das fronteiras do
mercado doméstico, com base na análise da atitude dos gestores e da prática funcional e
organizacional que se revela da observação da ligação entre a sede e as subsidiárias.

Tem que se ter em conta que a evolução política, social, cultural e económica, a nível
mundial, conduzem a que estas diferentes formulações estratégicas, que Bartlett e Ghoshal
(2000), denominam de mentalidades de posicionamento no negócio internacional, sejam
também, para muitas empresas, etapas de um processo em constante evolução.

Assim sendo, e conforme referimos acima, a propósito das adaptações estratégicas e
operacionais, os gestores e decisores das empresas que se internacionalizam devem proce-
der à actualização das suas opiniões e dos factores de ponderação das suas metodologias
sempre que tal se justifique e visando evitar o adormecimento da organização perante um
mundo em constante mudança.

2.1. ESTRATÉGIA INTERNACIONAL

Muitas empresas, nos primeiros tempos do investimento directo estrangeiro, nomea-
damente oriundas dos Estados Unidos, enquadram-se nesta filosofia de pensamento da
gestão internacional, em que tendencialmente se encaram as subsidiárias como uma exten-
são da casa-mãe, visando essencialmente fortalecer esta última, permitindo-lhe incrementar
as vendas dos produtos colocados no mercado doméstico, através de filiais comerciais, ou
garantindo-lhe o abastecimento de matérias-primas que alimentam a cadeia produtiva.

A este resumo simplista apresentado por Bartlett e Ghoshal (2000), para definir esta
mentalidade estratégica pode-se acrescentar que as filiais produtivas funcionam como um
parque industrial complementar ao principal, existente no país de origem, e que se comporta
perante o mercado local como se se tratasse do doméstico.

Esta forma de encarar o processo de internacionalização está de alguma maneira em
consonância com a teoria do ciclo de vida do produto, que consideramos que deve ser visto
numa perspectiva mais abrangente, ou seja, em termos dos diversos mercados onde pode ser
comercializado, e que apelidaríamos de ciclo de vida internacional do produto. Considerando
que o produto é desenvolvido para o mercado doméstico, e com a saturação deste, por
razões várias, sejam de dimensão demográfica, nível de consumo per capita, obsolescência
tecnológica, ele é lançado além fronteiras, sem que se introduzam quaisquer adaptações
específicas e orientadas para as características dos diversos mercados alvo, então o objec-
tivo é prolongar a vida útil do mesmo e o encaixe financeiro que pode ser proporcionado, sem
investimentos adicionais na sua requalificação.

Bartlett e Ghoshal (2000), afirmam que mesmo que se desloque alguma produção para
alguns desses mercados, a transferência de tecnologia e know-how para outros locais é
encarada como uma forma de protecção do mercado interno, dado que se pretende evitar o
desenvolvimento de concorrentes no estrangeiro, começando por criar barreiras à entrada
via ganhos de dimensão e de economias de escala.

Trata-se de empresas de cariz doméstico, que vêem no investimento no exterior simples
apêndices ou complementos da sua actividade económica, em que os gestores têm como princi-
pal competência internacional o conhecimento de uma língua estrangeira, não havendo decisões
estratégicas de conjunto mas apenas opções sobre oportunidades pontuais.

Funakawa (1997), é mais incisivo e agreste na sua apreciação e associa este tipo de
empresas a uma cultura etnocêntrica em que as decisões estão centradas na casa-mãe e as
opiniões e pareceres dos gestores ali sediados são mais fiáveis e merecedoras de maior
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credibilidade do que as dos responsáveis pelas filiais, eventualmente fruto de se considerar
que existem culturas ou povos mais evoluídos uns que outros e que o sucesso interno é
revelador de que a mesma receita terá sucesso no exterior, considerando-se que quem inves-
te no estrangeiro aproveita para educar e ensinar os públicos alvo.

Stonehouse, et als. (2000), são mais suaves e começam por considerar que a presença
internacional pura e simplesmente define a operação de um negócio em mais do que um país,
embora reconheçam os escritos de Bartlett e Ghoshal no ano de 1989, e que se reportam às
referências que apresentámos.

2.2. ESTRATÉGIA MULTIDOMÉSTICA

Dizem-nos Bartlett e Ghoshal (2000), que a crescente exposição ao ambiente interna-
cional e o aumento do peso do volume de vendas e dos lucros das operações no exterior
foram gradualmente despertando os gestores para o verdadeiro significado da actividade
além-fronteiras, e para o facto de esta não dever ser encarada de forma marginal ou residual.

Concomitantemente foi-se verificando que não bastava transferir alguma tecnologia
e instalar algumas linhas de produção para dominar o mercado, porque os países receptores
do investimento começaram a desenvolver capacidades de aprendizagem e a imitar as empre-
sas que se limitaram a actuar de acordo com o exposto no ponto anterior, criando-lhes uma
concorrência inesperada, que reduzia o seu potencial de alavancar a presença no estrangei-
ro.

As multinacionais são obrigadas a encarar as oportunidades no exterior de forma
diversa, no sentido de dar ênfase às diferenças realmente existentes entre os vários merca-
dos nacionais e entre os diversos ambientes envolventes das operações em causa.

Bartlett e Ghoshal (2000), consideram que a flexibilidade das empresas que evoluíram
para esta nova mentalidade as conduziu a formular estratégias diferenciadas para os diferen-
tes mercados, introduzindo adaptações ou inovações nos produtos, consoante os casos, e
as subsidiárias vão-se desenvolvendo no sentido de serem capazes de responder às solici-
tações próprias dos clientes-alvo com que actuam, formulando estratégias próprias e aumen-
tando a sua autonomia decisória.

Os gestores colocados no estrangeiro são normalmente nacionais do país de destino,
que utilizam os seus conhecimentos sobre o país onde residem e donde são oriundos, e os
gestores deslocados, que em gestão internacional denominamos de expatriados, têm novas
competências e, de alguma forma, assumem uma postura mais empreendedora e independen-
te face à casa-mãe.

Funakawa (1997), diz que esta evolução vai no sentido de uma cultura policêntrica,
em que os gestores da casa-mãe podem sentir que estão a perder o controlo do grupo
empresarial no seu todo, sobretudo no que concerne às subsidiárias, mas põe ênfase no
facto de que o cerne da questão é perceber que os mercados e os clientes são quem define o
que é bom para eles e como tal a orientação local torna-se imprescindível.

O mesmo autor introduz uma nova definição em que fala da empresa multiregional e
regiocêntrica, a qual, em termos concisos, procura integrar as duas situações anteriores,
evoluindo do centralismo da casa-mãe para uma autonomia regional, em que as responsabi-
lidades e estratégias estão mais descentralizadas, mas não se tornam numa multiplicidade de
opções coincidente com o número de subsidiárias.

Esta tentativa de dividir a presença internacional em regiões, preferencialmente ca-
racterizadas por alguma homogeneidade mínima a nível interno, acaba por ser um compro-
misso entre as duas mentalidades referidas, que poderá sobretudo permitir uma mais fácil
evolução da primeira para a segunda, com etapas mais suaves e um esforço biunívoco de
aprendizagem e compreensão.
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Consideramos que passamos a estar perante um desafio profissional interessante

para os gestores a nível regional, os quais se vão confrontar com alguma multiplicidade de
factores intra-regionais, o que os poderá e deverá conduzir a adquirir competências interes-
santes nesse universo, mas em que o grau de exigência é superior ao de gerir a subsidiária
num só país, e ao de encarar a internacionalização como um prolongamento da casa-mãe,
ficando numa posição intermédia, pressionante e complexa, conforme as características regi-
onais e o seu leque de heterogeneidade cultural, económica e demográfica.

Interessante é a abordagem que Havila, Forsgren e Hakansson (2002), fazem desta
mesma temática, indicando igualmente que existe maior autonomia das subsidiárias nesta
estratégia de internacionalização, mas clarificando que existe uma maior abrangência operativa
e decisória no que concerne à cadeia de valor.

Na verdade a gestão de aprovisionamentos, da produção, comercial, financeira e
mesmo a atitude de marketing, adquirem grande independência e como tal são mais claras as
contribuições para a formação do resultado final, considerando os autores que podem inclu-
sive encontrar-se algumas situações de autonomização de investimentos em investigação e
desenvolvimento.

Não podemos afirmar que não estava subjacente aos autores referidos anteriormente
a ideia de que a preocupação de cada subsidiária é o mercado próximo da sua localização
geográfica, em termos genéricos o país onde está situada, mas Havila, Forsgren e Hakansson
(2002), vêm realçar que é mesmo característico que seja esse o alvo predominante em detri-
mento das exportações para países vizinhos, embora estas possam ocorrer de forma margi-
nal, que não obrigatoriamente residual.

Assim sendo, a companhia assume um posicionamento multidoméstico, uma termi-
nologia mais apropriada à ideia aqui defendida, e cuja nomenclatura é hoje utilizada com
maior propriedade, e reveladora de que a empresa pretende explorar vantagens especificas
dos pontos onde se localiza, criando laços estreitos com a clientela-alvo, e não basear-se em
fluxos entre mercados, ou seja, entre países.

Perante este quadro apercebemo-nos efectivamente de algumas características inte-
ressantes das multinacionais multidomésticas, as quais em termos de níveis de concorrência
internos ao país onde se localizam se comportam quase que em pé de igualdade com as firmas
autóctones.

Na verdade, e dado que, se por um lado as subsidiárias destas multinacionais têm
uma elasticidade maior na reafectação de recursos, perante opções de forma e volume de
investimento que a casa-mãe pode assumir, por outro lado a abordagem do mercado tem uma
visão local e como tal os argumentos a esgrimir na conquista de quota têm um campo de
acção similar ao das empresas oriundas do próprio país.

Esta perspectiva vem por outro lado favorecer a aceitação da empresa estrangeira por
parte da governação política do território de destino, a qual encara a primeira como tendo
preocupações de responsabilidade e orientação local, aceitando com mais facilidade que a
sua presença trará um balanceamento custos/benefícios positivo.

Havila, Forsgren e Hakansson (2002), afirmam que não podemos daqui concluir que o
poder de negociação da empresa que se internacionalizou numa perspectiva multidoméstica
fica diminuído, quer porque a orientação local tem uma perspectiva de desenvolvimento de
negócio, ganhar e consolidar quota, e não de subserviência política, quer porque o facto de
as subsidiárias actuarem de forma independente entre elas fará com que os êxitos mas
também os insucessos não representem no todo um saldo significativo.

Pode ser, inclusive, estratégico para a casa-mãe demonstrar que não surge um proble-
ma para o todo por se criar uma situação difícil a uma das parcelas, e por esta via o poder de
negociação acaba por sair fortalecido.

Os mesmos autores referem que é natural que factores como a facilidade de transferir
uma filial ou a dimensão do mercado em que se está a actuar terão influência no balanceamento
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do poder de negociação, porque infraestruturas pesadas, ou mercados populosos, levarão a
que a companhia multidoméstica seja menos rígida ou inflexível nas suas decisões, sendo
fácil perceber que o mercado indiano é mais atractivo que o nepalês, pela via demográfica,
independentemente de outras diferenças entre ambos.

Gostaríamos no entanto de chamar a atenção para o facto de que uma política de
investigação e desenvolvimento agressiva e profícua de uma determinada filial, com a
consequente apresentação no mercado onde actua de produtos inovadores, levará a que o
seu peso e a sua importância no grupo de empresas constituintes da multidoméstica em
causa seja consideravelmente acrescido, havendo evidente interesse em aproveitar os no-
vos produtos para outros mercados e, como tal, o poder de negociação da casa-mãe no que
concerne àquela filial específica terá sempre de ponderar esta nova situação.

Havila, Forsgren e Hakansson (2002), dizem que, em contrapartida, também é verdade
que nesta estratégia de internacionalização as relações entre subsidiárias é relativamente
ténue, mais administrativa que comercial ou tecnológica, perdendo-se por vezes oportunida-
des sinérgicas, bem como o conhecimento adquirido sobre o mercado onde cada uma actua
e que poderia ser benéfico para o todo se partilhado pelas diversas parcelas, concluindo-se
por vezes que há características comuns a alguns mercados e a forma de as aproveitar pode
estar mais desenvolvida pela actuação de uma das subsidiárias num desses mercados.

Queremos finalmente realçar que a localização de filiais produtivas por razões essen-
cialmente relacionadas com a estrutura de custos, caso da utilização de mão-de-obra barata,
podem obrigar a que para uma determinada região, eventualmente mais delimitada que na
perspectiva regiocêntrica, a subsidiária tenha de abranger mais que um mercado e exportar
para os países vizinhos, quer para rendibilizar o investimento realizado, quer porque não se
justifica a sua localização produtiva em todos os territórios dessa região, mas é interessante
aceder a todos os mercados ali situados.

2.3. ESTRATÉGIA GLOBAL

A observação que conclui o parágrafo anterior permite introduzir esta outra visão
estratégica da internacionalização, ficando levantada a ponta do véu de que as opções de
actuação ali analisadas criam algumas ineficiências, sendo que, por exemplo, a montagem de
uma linha de fabrico específica para um país, ou mesmo uma pequena região, pode represen-
tar a impossibilidade de obter ganhos de economias de escala, porque ao visar um mercado
mais restrito não se tem em atenção a maximização da capacidade instalada a nível do grupo
económico.

Por outro lado o excesso de diferenciação de mercado para mercado cria, ao nível dos
produtos, perdas de eficiência em termos de “design”, produção, logística, distribuição e
gastos promocionais, em favor de algum ganho de relações públicas e reconhecimento
político.

Tendo em atenção que o desenvolvimento das comunicações e dos transportes inter-
nacionais criou um meio envolvente com características próprias, a par da eliminação de
várias barreiras alfandegárias, algumas empresas começaram a ponderar os benefícios de
criarem produtos a pensarem no mercado mundial, ou nalguns mercados regionais de grande
dimensão, como um todo, e não como um somatório de parcelas.

Não se trata de ver no estrangeiro um complemento esporádico para compensar o ciclo de
vida do produto mas sim de uma perspectiva de olhar o mundo como uma unidade de negócios,
aquilo a que podemos chamar de estratégia global e em que os Japoneses foram pioneiros.

Bartlett e Ghoshal (2000), fazem aqui a assunção de que estas empresas consideram
que é possível encontrar similitudes de interesses e de gostos entre os diversos pontos do
globo, e de que a padronização de consumos pode ser conseguida se se tiver preços e
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qualidade adequados aos interesses dos consumidores, defendendo os seus seguidores
que o futuro pertence às companhias que produzem e vendem a mesma coisa, da mesma
forma, em qualquer lugar.

A capacidade de controlo e de coordenação da gestão a nível central é mais exigente
e os responsáveis por unidades de produto são-no, normalmente, para todo o mundo, cru-
zando, por vezes, com responsáveis comerciais por grandes regiões.

Bartlett e Ghoshal (2000), concluem que tal não significa que não possam existir
várias unidades produtivas para um mesmo produto, de forma a aproveitar as vantagens que
possam existir em se investir em infraestruturas fabris nalguns países, mas continuando
centralizada a sua gestão no referido responsável da unidade de produto, bem como o
planeamento de actividades, visando os fluxos reais no sentido do mercado a nível global.

Como consequência lógica as principais decisões estratégicas estão concentradas
no quartel-general do grupo económico, bem como as actividades de investigação e desen-
volvimento, sendo obtidos ganhos de produtividade e de economias de escala nas restantes
áreas funcionais, e podendo ocorrer um efectivo aproveitamento da curva de experiência,
sobretudo em comparação com as situações anteriores..

Funakawa (1997), fala-nos de mentalidade global e geocêntrica e aponta-a como o
último estádio evolutivo das organizações globais, que consideramos que devemos inter-
pretar no sentido de organizações internacionais actuando num mundo globalizado, referin-
do que entre subsidiárias e casa-mãe se estabelecem relações de colaboração no intuito de
criar padrões que conduzam à estandardização da produção.

Este autor vem assim ao encontro das preocupações de economias de escala e de
ganhos de produtividade, evitando-se a dispersão de esforços em termos de “design”,
logística e marketing, embora numa perspectiva mais colaboracionista e menos impositiva
por parte da casa-mãe.

Interessante é a percepção de Funakawa (1997),de maior intercâmbio cultural, fruto
das relações cruzadas entre mercados e agentes económicos, dando maior relevância ao
papel das subsidiárias do que aquele que advém das ideias dos autores anteriores, e realçan-
do que o desempenho de toda a organização é prosseguido de forma mais objectiva.

Se tivermos agora em linha de conta o que nos dizem Havila, Forsgren e Hakansson
(2002), deparamos com a ênfase no facto de se procurar com a perspectiva global concentrar
a cadeia de valor, se possível num só país, procurando economias de escala na produção e
noutras áreas funcionais, via proximidade geográfica, tão estreita quanto possível, de activi-
dades interligadas.

São assim levados a concluir por um baixo relacionamento intercultural e, não falando
em gestores de produto a nível global, preocupam-se mais com a integração operacional.

Nesta matéria parece-nos que estes autores perdem alguma da visão realista das
empresas globais face ao mercado em que actuam e que os próprios exemplos que dão são
demonstrativos disso, porque é natural que a produção de aeronaves não conduza à prolife-
ração de unidades fabris, ou que a exploração florestal seja feita no país de origem e a sua
transformação possa ocorrer noutro ponto do globo.

No entanto nada referem em relação a alguns produtos globais, como aqueles que
surgem na área dos refrigerantes, dos medicamentos ou do têxtil, e que se enquadram nos
bens de consumo e não nos bens de equipamento.

Certo é que o poder negocial das empresas globais pode ser mais ou menos forte que
o das multidomésticas, dado que por um lado a maior concentração de infraestruturas retira
margem de mobilidade aos investimentos dificultando a relocalização de recursos, o que as
torna menos flexíveis, mas por outro é normalmente actuante em mercados geográfica e
demograficamente mais vastos e a sua posição é muitas vezes oligopolista e pode ser finan-
ceiramente mais sólida, o que a leva a ser menos vulnerável a problemas concorrenciais,
nomeadamente ao nível local.
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2.4. ESTRATÉGIA TRANSNACIONAL

Até finais dos anos oitenta, princípios dos anos noventa, as empresas globais, ou de
mentalidade global, em termos organizativos e funcionais, foram consideradas os grandes
baluartes da actividade económica internacional, mas provocaram, por seu lado, alguma
reacção dos governos locais, que viam nelas preocupantes contra-poderes, mais ameaçado-
res do que as empresas internacionais, dado que estas não respeitavam os diversos merca-
dos domésticos, mas também não eram suficientemente sofisticadas para impedir o desen-
volvimento de concorrentes locais.

Por outro lado as empresas globais geravam nos países importadores défices comer-
ciais, sendo os governos destes últimos obrigados a começar a requerer algumas compensa-
ções, como seja, o aumento de investimento directo estrangeiro, a transferência de tecnologia
e a criação de emprego.

O próprio consumidor começou a reagir à padronização, nomeadamente quando o
marketing “one-to-one” está em crescimento, obrigando a alguma redefinição do respeito
pelas curvas de preferência de cada mercado.

O aumento da volatilidade internacional e as oscilações cambiais vieram completar o
quadro de problemas que se levantou às empresas globais, e foi necessário encontrar res-
posta para estes novos desenvolvimentos.

De acordo com Bartlett e Ghoshal (2000), nasce assim a necessidade de compatibilizar
a satisfação da procura local e das exigências políticas com os ganhos de escala e a eficiência
competitiva, o que parecendo difícil não era certamente impossível, e daí emergiu uma nova
atitude, que apelidam de transnacional.

Trata-se de não concentrar as actividades chave na casa-mãe, mas também não criar
uma dispersão de mosaico empresarial igual ao número de subsidiárias, distribuindo os
recursos por diversos locais, mas de forma especializada, permitindo, simultaneamente, a
flexibilidade e a eficiência.

Podem, assim, criar-se pólos de produção especializados, cada um em seu país, ali-
mentando o mercado mundial, e contribuindo para que haja dispersão de tecnologia, de
investimento externo e de criação de emprego, e a aparente dispersão de recursos acaba por
ser afinal uma integração dos mesmos numa rede interdependente à dimensão mundial.

Bartlett e Ghoshal (2000), dizem que, contrariamente às empresas globais, as
transnacionais reconhecem a importância de se atender às especificidades dos mercados
locais sem que para tal se tenha de dispersar recursos e perder competitividade, dado que
existe uma coordenação e interligação operativa, acompanhada da partilha da tomada de
decisão, podendo optar-se por desenvolver na América Latina a investigação e produção de
uma determinada gama de produtos, que serão comercializáveis em todo o mundo, eventual-
mente com as necessárias adaptações, e localizar na Ásia outro conjunto de subsidiárias que
investigam, desenvolvem e produzem outra gama de produtos.

Um dos aspectos mais relevantes das transnacionais tem a ver com o facto de se poder
realizar um melhor aproveitamento de capital intelectual, face ao papel interassociativo das
filiais, o que é imprescindível numa economia que cada vez mais se baseia no conhecimento.

A investigação e desenvolvimento pode não estar presente em todas as subsidiárias,
mas estará certamente num conjunto bastante significativo e sempre em consonância com
aquilo que o capital humano de elevado potencial pode oferecer em cada mercado de recru-
tamento de quadros, de técnicos e de investigadores especializados.

Havila, Forsgren e Hakansson (2002), apresentam esta categoria de empresas como
sendo as companhias em rede, (network firm), e que se caracterizam, similarmente às ideias
defendidas anteriormente, pelo aproveitamento das vantagens comparativas de cada país,
que preferimos deixar deslizar para competências técnicas, nível de recursos, de diversos
tipos, e, sobretudo, capital intelectual, que consideramos motor da cadeia de valor neste tipo
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de organização. Mas é precisamente no funcionamento em rede dessa cadeia de valor que se
ganham vantagens, com a troca de conhecimento, de produtos e de serviços, que podem
chegar a todos os mercados independentemente do local de origem.

Havila, Forsgren e Hakansson (2002), afirmam que a concentração nas subsidiárias
está mais relacionada com fases da cadeia de valor do que com produtos acabados específi-
cos, o que pode inclusive representar o aproveitamento de mão-de-obra barata para etapas
de montagem de componentes concebidos e/ou fabricados noutros locais, não deixando de
ocorrer oportunidades de economias de escala.

Parece-nos que podemos sintetizar afirmando que à diversidade funcional corresponde
uma integração estratégica, em que a circulação de informação é um dos factores críticos de
sucesso, a qual sai facilitada pela adopção de estruturas matriciais em detrimento da hierar-
quia em pirâmide. As subsidiárias vivem assim com uma rede de fornecedores e clientes
internacionais, quer por fornecerem e serem fornecidas por outros mercados, quer por forne-
cerem e serem fornecidas por outras subsidiárias.

Simultaneamente mantêm um relacionamento assíduo e estreito com o mercado local,
onde se situam, e cujo peso que têm não é afectado por qualquer dispersão de meios, dado
que a filosofia funcional permite manter o grau de competitividade aos dois níveis, sendo
certo que, por comparação com as empresas multidomésticas, enquanto estas se estendem
no globo por duplicação, as primeiras fazem-no por especialização, o que lhes traz capacida-
de de negociação por vias diferentes.

Havila, Forsgren e Hakansson (2002), referem que as empresas multidomésticas terão
maior capacidade de negociação porque cada parcela afecta em menor grau o todo, mas as
transnacionais, ou as empresas em rede, para usar a sua terminologia, sabem aproveitar de
forma mais eficaz as vantagens competitivas de cada país onde se localizam e potenciam de
forma mais eficiente as economias de escala, o que lhes dá reequilibro de forças, pelo facto de
os recursos locais saírem valorizados.

Em termos de recursos humanos são dadas oportunidades que não surgiriam com
outra filosofia de investimento estrangeiro, ou seja, com recurso às outras formulações
estratégicas, o que acaba por ser bem aceite pelo poder político.

Acresce que os benefícios de transferência de tecnologia e conhecimento são eleva-
dos, fruto do funcionamento em rede, ou seja, o estímulo a uma efectiva cooperação entre
filiais alavanca a absorção de conhecimento a todos os níveis em todas as subsidiárias, com
o propósito de beneficiar toda a empresa, repercutindo-se os êxitos a nível global.

Stonehouse et als. (2000), sintetizam de forma simples a ideia de transnacional, conside-
rando que estamos perante uma fusão ou, talvez de forma mais clara, perante uma engenharia
de compatibilização, das opções estratégicas de uma visão global com as de uma visão local,
conseguindo manter os ganhos de eficiência provenientes da primeira, nomeadamente fruto
das economias de escala, com as vantagens de se ter uma orientação de responsabilidade local.

Temos assim uma missão global, com um foco global de competências e uma estraté-
gia genérica, apostada numa integração e coordenação global das diversas actividades, a
par de abordagens diferenciadas dos mercados, sobretudo dos mercados mais importantes,
com diferentes arquitecturas e posicionamentos das subsidiárias.

Surge aqui uma questão interessante, dado que estes autores remetem para Bartlett e
Ghoshal, referindo-se à sua publicação de 1989. Dizem os primeiros que uma estratégia
transnacional visa incorporar três vectores relevantes, a saber:

uma gestão muito forte em termos geográficos que permita que a orientação local
seja sensível às necessidades explicitadas pelo mercado;
em simultâneo com uma aposta no produto global que garanta a máxima eficiência
através da maximização da padronização da oferta, com a subjacente minimização
de custos;
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e ainda um funcionamento repartido da gestão pelas subsidiárias que permita a
transferência de competências e de aprendizagem.

Os segundos reforçam esta ideia afirmando que esta estratégia transnacional permite
desenvolver capacidades estratégicas múltiplas para se fazer a adaptação da orientação
local com a global, e que denominam de capacidade transnacional.

2.5. ESTRATÉGIA METANACIONAL

Não podíamos deixar este ponto do texto sem fazer uma referência às denomina-
das empresas metanacionais, fruto da mais recente corrente de formulação estratégica
no âmbito da internacionalização, recorrendo-nos essencialmente de Doz, Santos e
Williamson (2001), que afirmam que o passo seguinte na evolução do posicionamento
perante a internacionalização é aprender do mercado, sendo as empresas que procuram
bolsas de conhecimento não exploradas, e focos de potencial desenvolvimento
tecnológico dispersos por diversos locais do mundo, as que se tornarão as vencedoras
num futuro próximo.

Ilustrando esta explicação com um exemplo falam-nos de uma empresa discográfica
que criou uma organização que fazia prospecção junto de bares e clubes nocturnos com
música ao vivo, nomeadamente em São Paulo, Reiquejavique, Nápoles, Atenas, Paris e Hong-
Kong, procurando identificar artistas com elevado potencial que pudessem ser catapultados
para os mercados internacionais.

Através da criação de suportes empresariais que lhes oferecessem condições de
trabalho e de divulgação do mesmo, e como consequência desta pesquisa de conhecimento
e competências específicas espalhadas por diversos locais, a Polygram tornou-se a maior do
mundo na sua área de negócio.

Doz, Santos e Williamson (2001), afirmam também que o custo de transferência de
capital, de informação e mesmo de mercadorias, associado à noção de distância geográfica,
tem diminuído, e a concentração na procura de conhecimento pode dar lugar à pesquisa de
todo o leque de competências espalhado pelos diversos mercados, com um balanceamento
custos/benefícios largamente positivo.

Realce-se, ainda, que se criam oportunidades de construir novas vantagens compe-
titivas, resultantes de se ter, tal como nas transnacionais, as subsidiárias a funcionarem em
sistema de rede, mas bebendo informação e conhecimento, e potenciando a sua junção em
inovações a aplicar no mercado global ou em diversos mercados locais.

A captação de capital intelectual em diversos pontos do mundo, e a sua alavancagem
via complementaridade de desenvolvimento funcional, trarão a todas as partes interessadas
ganhos acrescidos de uma sementeira que será altamente produtiva.

Essencialmente estamos perante a oposição à mentalidade de partir além-fronteiras
com as capacidades e o conhecimento oriundos do seu país de origem para se conquistarem,
a maior ou menor ritmo, com maior ou menor orientação local, os diversos mercados, para se
partir de todo o conhecimento e competências que se possam encontrar em bolsas isoladas
e sem ligação entre si, em todo o mundo, e conseguir completar o quadro com todas as peças
que levarão a conquistar os mercados através da disponibilização de inovações com poten-
cial para serem um êxito global.
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3. BENCHMARKING

3.1. DEFINIÇÃO E CONCEITOS

O benchmarking consiste num processo sistemático e contínuo de medida e compara-
ção dos produtos, serviços e processos de trabalho de uma organização com as líderes do
mercado, no sentido de obter informações que a possam ajudar a melhorar o seu nível de
desempenho.

Embora utilize, em regra, os concorrentes como termo de comparação, pode também
recorrer-se de organizações de outros sectores de actividade, ou ainda à comparação da
eficácia na realização de certas funções e processos entre diferentes departamentos ou
unidades de negócio de uma mesma organização.

O benchmarking é uma das mais recentes técnicas que atraiu e captou a atenção dos
gestores, como forma de melhorar os processos de desenvolvimento das actividades de
negócio e a competitividade, tornando-se um termo em voga, sobretudo nos anos 90, portan-
to finais do século transacto, sendo ainda pouco divulgada a sua aplicabilidade em muitas
das economias modernas, face a alguma má compreensão da finalidade deste método.

Ao longo dos tempos o conceito de benchmarking tem vindo a ser alterado, come-
çando por ser considerado um método de planeamento baseado na observação, no intuito
de se realizarem melhorias nalguns sectores das organizações.

No início dos anos setenta começaram a aparecer empresas que pretendiam executar
as observações feitas através da metodologia do benchmarking de então, quando e porque
simultaneamente surgia o planeamento estratégico.

Foram então identificadas referências dos concorrentes do mesmo sector, ou mesmo
feita a identificação interna de departamentos ou de práticas que melhores resultados obti-
nham, para depois as mesmas serem adoptadas pela empresa no seu conjunto.

É no final dos anos oitenta que aparece o termo benchmarking, agora com a metodologia
própria da implementação e desenvolvimento do processo. E na década seguinte surge a moda
deste instrumento de gestão, sendo motivo de várias publicações que incentivam ao seu uso.

Como a análise competitiva se torna imprescindível para escolher estratégias, é nes-
tas que se encontram as raízes do benchmarking, o qual, como se afirmou, surgiu com o
planeamento estratégico, apoiando-o e nunca substituindo-o.

O benchmarking é um indutor de processos de inovação e de modernização, capazes
de se traduzirem em significativas melhorias do desempenho, apresentando-se como uma
abordagem metodologicamente consistente, dirigida à identificação e hierarquização dos
principais problemas e fragilidades que afectam as empresas e que condicionam o seu poten-
cial de desenvolvimento.

Na realidade trata-se de uma importante ferramenta ao serviço das organizações, por
permitir estabelecer padrões de referência para os processos internos, que pode evidenciar
os pontos fracos susceptíveis de beneficiarem de oportunidades de melhoria.

Além da evolução citada subsistem nuanças na definição de benchmarking verifican-
do-se, no entanto, que o espírito subjacente ao mesmo é, de alguma forma, de compreensão
generalizada.

Boxwell (1994), opta por uma explicação simples considerando que o benchmarking é
o estabelecimento de metas usando padrões objectivos, externos, sendo essencialmente
aprender de outros, com outros, aprendendo quanto e como.

Significa isto que não basta comparar resultados quantificados, é essencial compre-
ender os processos que conduzem à obtenção desses resultados, processos esses que
capacitam as melhores empresas a atingir esse estatuto.

Considera-se assim que existem três razões fundamentais para aplicar esta
metodologia:
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1) é a forma mais eficiente de proceder a melhorias, eliminando procedimentos base-

ados em tentativa/erro/tentativa, para se concentrarem esforços na aprendizagem
e aplicação de processos já testados e com resultados provados;

2) contribui de forma clara para a rapidez de implementação dessas mesmas melhorias,
e, dado que o recurso tempo não é reciclável, as poupanças no consumo do
mesmo são relevantes em gestão e reflectem-se na rendibilidade;

3) permite, caso se estenda a todo um conjunto económico, a elevação do potencial
do mesmo, seja um sector de actividade, um cluster ou um país, em que todos os
agentes seguem esta filosofia.

Zairi (1998), vem de forma simples afirmar que a “benchmark” é tudo o que possa ser
tomado ou usado como ponto de referência ou comparação, algo que sirva de padrão e seja
utilizado como tal por terceiros, algo que deve ser comparativamente mensurável, sendo o
benchmarking a prática de comparação com esse padrão, com o objectivo de atingir ou
manter elevados níveis de competitividade, servindo de medida de performance de uma
actividade, procurando o melhor entre os melhores, num processo contínuo de avaliação do
negócio de forma a enfrentar ou mesmo vencer a concorrência.

Watson (1993), enquadrava-se nesta linha de pensamento quando escrevia que o
benchmarking é um processo de medição contínua e sistemática, um processo de contínua
comparação entre organizações, medindo e comparando negócios em qualquer parte do
mundo, detectando os líderes, e recolhendo informação que contribua para o fortalecimento
da organização em causa.

Estando assente que se procura estudar as melhores práticas e não apenas comparar
e analisar valores de indicadores relevantes para concluir da performance de uma actividade
qualquer, surge agora a necessidade de se definirem as organizações que apresentam resul-
tados objectivamente reconhecidos como os melhores para as situações em causa, bem
como a forma como vamos abordar e nos vamos relacionar com essas organizações, o que
origina diversos tipos de benchmarking e implica que se formulem diferentes estratégias para
a sua utilização.

Apesar dos diferentes tipos de benchmarking que podemos utilizar como instrumen-
tos de gestão, como sejam, o benchmarking interno, o benchmarking externo, o benchmarking
competitivo, o benchmarking colaborativo ou o benchmarking cooperativo, no presente
artigo a relevância vai, como se perceberá pelo texto, para o benchmarking interno.

3.2. BENCHMARKING INTERNO

Compreende-se facilmente, dado que já esclarecemos o que se entende ser a aplica-
ção desta metodologia, que o benchmarking interno resulta na realização de comparações
entre departamentos ou sectores de uma mesma organização, ou caso se trate de uma empre-
sa com diversas localizações geográficas, entre filiais, no mesmo país ou em países diferen-
tes, sempre na perspectiva de detectar desempenhos de elevada eficiência que podem ser
transpostos para todas as componentes da organização.

Deveríamos estar perante uma situação de fácil aplicação desta metodologia, dado
que a gestão de topo de qualquer unidade económica deverá ter a preocupação com a
“performance” do todo e ser a primeira a incentivar a troca de informação e de experiências
que contribuam para uma melhoria da relação custos/benefícios.

Sendo certo que tal deveria tornar-se no padrão de gestão corrente, o facto é que, e a
experiência prova-nos isso, encontramos com demasiada frequência os responsáveis das
diversas unidades orgânicas a procurarem destacar-se pela existência de procedimentos
relevantes na equipa que dirigem mas que não os querem ver copiados por colegas da mesma
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organização, por considerarem que o seu esforço não é devidamente recompensado se aquilo
que, eventualmente, consideram uma vantagem comparativa, for generalizado a todos.

Perde-se, deste modo, a noção do todo em favor da visão das parcelas, que se fecham
em si mesmas e sobrevalorizam objectivos operacionais de curto prazo que estão incumbidas
de atingir em detrimento do objectivo geral para o qual todos devem contribuir de forma
solidária e em equipa.

Bendell, Boulter e Kelly (1993), chamam a atenção para o facto de os grupos empresa-
riais implicarem, normalmente, um relacionamento financeiro entre as diversas filiais ou su-
cursais e a empresa-mãe ou a “holding”, preocupando-se com a definição e o cumprimento
de objectivos de lucro em termos nominais, e, por vezes, em termos de rendibilidade, mas
esquecendo padrões de eficiência e eficácia, bem como os ganhos de sinergias de funciona-
mento como um todo.

As reuniões formais de periodicidade semestral ou anual não são suficientes para que
ao nível técnico os diversos quadros, aos diversos níveis hierárquico-funcionais, troquem
experiências e informações conducentes a garantir uma maior proximidade de relacionamento
humano em prol de saltos qualitativos significativos na performance do grupo empresarial.

Compete aos administradores de primeira linha perceberem a importância da aplica-
ção do benchmarking interno, definirem objectivos claros para esta actividade, estarem
cientes da sua prioridade e conscientes dos resultados que podem obter.

A passagem de informação e o incentivo a que se mantenha a cadeia de troca de
experiências deve ser bem explicada à gestão de topo de cada uma das filiais, garantindo-se que
os benefícios são comuns e que todos aproveitam com a divulgação das melhores práticas.

Compreende-se que a dificuldade de implementação desta metodologia aumenta se
estivermos perante a dispersão geográfica das unidades operacionais em termos de existir
concomitantemente uma grande dispersão cultural, ou seja, estamos aqui a chamar a atenção
para o cruzamento entre implementação deste método de gestão e compreensão de diversi-
dades culturais, mais ou menos acentuadas, em que a rivalidade de valores se sobrepõe, ou
pode sobrepor, à colaboração profissional.

Boxwell (1994), é mais optimista, considerando o benchmarking interno uma forma de
benchmarking colaborativo, afirmando que aquele é muitas vezes utilizado por empresas de
grande dimensão, possibilitando que a equipa de trabalho envolvida no projecto suba na
curva de experiência, aumentando o seu grau de conhecimento sobre o tema em estudo e
tornando bidireccional o fluxo de experiências e informações.

Considerando que a empresa, ou organização em causa, consegue aplicar o método
alvo desta reflexão então a sua implementação pode não ser restrita a áreas funcionais
similares, como sejam os departamentos de produção de várias fábricas ou de várias filiais,
podendo verificar-se que algumas metodologias de trabalho deverão ser transversais à
empresa e aplicáveis em departamentos com funções bem diferenciadas.

Não será necessário, inclusive, sermos rebuscados nos exemplos, dado que a simples
gestão do correio interdepartamental, a organização do trabalho de secretariado ou a
calendarização dos períodos de férias, sem prejuízo de perturbação funcional, podem ser
alvo de benchmarking interno.

De uma forma simples e concisa podemos afirmar que a criação do espírito de equipa,
inserido numa normal gestão por objectivos, em que todos se sintam contribuintes do êxito
da organização, prosseguindo o objectivo estratégico de topo, é um veículo facilitador da
aplicação do benchmarking interno, e este, em sequência, será potenciador da melhoria de
competitividade e produtividade da organização em causa.

A implementação de um benchmarking interno implica que se tenha primeiramente
absorvido de forma plena a noção de cliente e de fornecedor interno, na perspectiva de que
só o trabalho em equipa pode produzir os resultados desejados ou desejáveis. Evidentemen-
te que se tem de ter em atenção que as pessoas devem perceber porque se lhes solicita
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colaboração e quais os objectivos visados, razão porque a formação das equipas e o
envolvimento dos principais dirigentes, bem como de todos aqueles que vão ser afectados
pelo projecto, é condição necessária à obtenção de um êxito.

Senão se integrar mentalmente que ao executar uma ou um conjunto de tarefas as
mesmas terão a montante a sua continuidade na execução de mais tarefas por outrem, e que
só a cadeia completa das mesmas, independentemente do número de pessoas envolvidas, é
que produz o resultado final, não se será capaz de perceber com facilidade a importância de
que o colaborador que actua a jusante de cada um não tenha dúvidas quanto ao produto
intermédio que lhe é colocado à frente.

Quer isto dizer que para ele o input do seu posto de trabalho é o “output” do posto de
trabalho anterior e, como tal, não deve trazer defeitos, sob pena de perturbar o bom andamen-
to dos trabalhos. Acresce que reenviar para montante todo o processo implica desperdício
de tempo, pô-lo para o lado implica acumular assuntos que irão ser esquecidos ou tratados
fora de prazo útil e dar-lhe seguimento com defeitos implica atingir resultados negativos.

A noção de cliente interno e fornecedor interno é extensível a pessoas colectivas na
perspectiva de funcionamento intra-organização entre diversas filiais, em que a transferência
de produtos em vias de fabrico ocorra face à opção de localizar em pontos geograficamente
diferentes várias fases do processo de produção, por razões de racionalidade de gestão só
comentáveis caso a caso.

4. ESTRATÉGIA E BENCHMARKING

A abordagem do benchmarking estratégico leva-nos a começarmos por falar de pla-
neamento estratégico e compreender em que medida estão interrelacionados, enquadrando-
nos na perspectiva de que a estratégia se baseia na capacidade, no sentido de habilidade,
para se ver com clareza para onde se quer ir, e percebendo as acções a desenvolver para
percorrer o caminho que nos conduz à meta traçada, conseguindo-se manter a organização
em rota correcta, sem fugir das margens que ladeiam a nossa via de ligação entre o ponto em
que estamos e aquele que queremos atingir.

É assim necessário conhecer e ter em atenção as competências técnicas distintivas da
nossa empresa, as capacidades da sua cadeia de valor, incluindo os seus fornecedores e
distribuidores, e os recursos disponíveis para dar suporte às decisões a tomar.

A afectação dos recursos obtidos tem depois de ter em consideração o que podemos
conhecer dos nossos concorrentes em relação a estes mesmos factores, bem como uma
análise técnica e de risco das diversas opções existentes para o desenvolvimento de produ-
tos e a abordagem de mercados.

As intenções estratégicas de uma organização estão intimamente ligadas às suas compe-
tências chave, que traduzem a aprendizagem conjunta dos seus elementos em relação à forma
mais eficiente de gerir os seus recursos internos, na prossecução dos objectivos estratégicos.

As competências chave deverão permitir o acesso sustentado a um razoável leque de
mercados, contribuir de forma significativa para que o cliente se aperceba da qualidade do
produto/serviço e evitar que os concorrentes as possam imitar com facilidade, pois caso
contrário a empresa estava a investir para que terceiros beneficiassem do conhecimento a
baixo custo, perdendo-se vantagens competitivas.

O desenvolvimento de competências pode definir-se como uma simbiose de quatro
factores:

conhecimento: consciência de vários elementos do conhecimento;

motivação: as várias formas de recompensa e incentivo que fazem as pessoas
querer aprender;
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situação: oportunidade de aplicar o conhecimento de uma forma que contribua
para a eficiência e o sucesso;
vontade: o indivíduo querer desenvolver o seu conhecimento.

O benchmarking proporciona um terreno fértil para o desenvolvimento das competên-
cias, porque fornece elementos de conhecimento oriundos de diversos ambientes, reunidos
pela recolha e análise de dados. Também fornece motivação, necessária a um impulso constru-
tivo no sentido de melhoria. Cria uma situação em que é possível aplicar o conhecimento e
permite implantar rapidamente valores, que combinam a eficiência e o desempenho de tal modo
que as vontades individuais são guiadas numa direcção que beneficia a empresa.

Sem alongar demasiado o texto, e enquadrando a reflexão em causa na afirmação de
Watson (1993), de que o benchmarking envolve técnicas e métodos de desenvolvimento do
processo de estudo da “benchmark”, numa perspectiva de compreensão da problemática da
estratégia do negócio, pode-se então concluir que o benchmarking estratégico utiliza ferra-
mentas e é similar em termos processuais ao benchmarking operacional, mas distingue-se
deste pelo alcance e pela finalidade que se propõe atingir.

Quer isto dizer que é a própria construção de competências chave que poderá susten-
tar as tais vantagens competitivas, a detecção de alterações a introduzir na estratégia delineada
de forma a atingir o objectivo, como seja o desenvolvimento de novos produtos ou a pene-
tração em novos mercados, a criação de uma organização mais baseada no conhecimento e
com maior capacidade de aprendizagem e a flexibilização funcional que a tornará mais
adaptativa a mudanças no futuro.

Exemplo do que escrevemos foi a decisão, em meados dos anos 80, do CEO da
General Electric, Jack Welch, de criar uma equipa de trabalho para estudar como é que as
empresas internacionais de sucesso se tinham posicionado com vista a manterem a liderança
e conseguirem um processo de melhoria contínua da sua actuação. Concluiu-se que as
mesmas se caracterizavam por definir objectivos tácticos e estratégicos ambiciosos e agres-
sivos, considerando que a produtividade resultava de uma combinação entre a satisfação do
cliente e a competitividade.

Em resumo, o estudo apontava para empresas que conheciam os seus próprios pro-
cessos melhor do que os concorrentes conheciam os deles, conheciam a concorrência me-
lhor do que esta os conhecia a eles, conheciam os seus clientes melhor do que a concorrên-
cia conhecia os seus, reagiam mais rapidamente às solicitações dos seus clientes do que a
concorrência, utilizavam a sua força de trabalho de forma mais eficiente e competiam no
mercado, conquistando quota, numa base cliente a cliente.

Verifica-se assim que o benchmarking estratégico pode ser uma peça do planeamento
estratégico, contribuindo de forma muito efectiva para a definição dos objectivos estratégi-
cos, ajudando a definir o caminho a percorrer, ou seja, a desenhar o plano operacional e o
plano táctico, e ajudando a moldar a estrutura organizacional e funcional.

5. BENCHMARKING E GESTÃO DAS MULTINACIONAIS

Explicadas as diversas abordagens estratégicas que se conhecem num processo de
internacionalização, e as características e relevância do benchmarking como instrumento de
gestão, podemos agora tirar algumas conclusões sobre as formulações estratégicas que
melhor podem aproveitar este instrumento como forma de potenciar a sua competitividade
no mercado internacional.

A estratégia internacional tem uma perspectiva de relação casa-mãe/filiais muito
hierarquizada, pelo que não deixa grande margem de manobra a estas últimas para a
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implementação de processos inovadores, o que retira significado à utilização do benchmarking
interno. Acresce que a ideia base de que o êxito no mercado doméstico é replicável interna-
cionalmente conduz a uma abordagem de um só sentido dos processos de gestão.

No que concerne à estratégia multidoméstica encontramos um vasto campo de apli-
cação prática do benchmarking interno. Apesar da independência operacional que existe,
quer entre as filiais e a casa-mãe, quer entre as próprias filiais, uma intervenção da sede no
sentido de proporcionar uma divulgação mais assídua da informação gerada em cada filial, e
dos métodos de trabalho que conduziram a sucessos, poderia potenciar as metodologias e
práticas de gestão de cada uma nos mercados em que actuam. É claramente um caso de
sensibilização da gestão de topo para a importância daquele instrumento de gestão, incenti-
vando a criação de equipas de projecto oriundas de diversas filiais.

A estratégia global tem obstáculos similares aos da estratégia internacional, no que
concerne à utilização do benchmarking interno, embora possam existir algumas vertentes da
área produtiva e da área comercial onde este instrumento de gestão tem aplicabilidade,
mesmo com a postura de relação hierárquica casa-mãe/filiais.

No que concerne à estratégia transnacional encontramos uma mentalidade de gestão
que a torna claramente um campo totalmente aberto ao recurso ao benchmarking interno, até
porque a gestão de topo é a primeira a incentivar um inter-relacionamento próximo entre as
próprias filiais.

A circulação da informação caracteriza esta opção de actuação internacional, e, em
consequência, todas as práticas que possam melhorar a eficiência de diversos pontos da
organização são bem aceites e a sua divulgação é estimulada e apoiada.

Estendemos estas conclusões da estratégia transnacional à estratégia metanacional,
dado que a diferença base é partir do conhecimento da empresa para o mercado ou partir do
conhecimento no mercado para o desenvolvimento da empresa, mas sempre numa perspec-
tiva de colaboração entre todas as componentes da organização.

6. CONCLUSÃO

O benchmarking é um importante e potente instrumento de gestão, quando bem
compreendido e correcta e plenamente utilizado. O benchmarking interno pode e deve ser
utilizado em todas as multinacionais como forma de potenciar a eficácia e a eficiência do
todo, mas é claramente mais produtivo se a opção estratégica de internacionalização der mais
autonomia e importância ás filiais. Assim sendo, sempre que se considerem as filiais como
unidades com autonomia para investigar e inovar, e que todo o conhecimento gerado pode
e deve ser partilhado, maiores serão os ganhos da multinacional.
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PERCEPCIÓN Y ACCIÓN  EN LA ERA DIGITAL

Tatiana Millán Paredes*

RESUMEN

Da sociedad del siglo XXI se distingue por el paso de la era analógica a la digital.
Este proceso implica nuevas formas de comunicación y de relacion.

Miramos el mundo exterior condicionados por una tecnología que modifica nuestras
formas de percepción y de acción, en un mundo donde lo real y lo virtual se mezclan.
Territórios donde el hombre se construye con una nueva idiosincrasia.

PARADIGMAS DIGITALES

El paso de las tecnologías analógicas a digitales está modificando nuestra forma de
afrontar la realidad, nuestra vinculación con el exterior, nuestros modos de percepción y de
relación con los demás. La “tecnología remite hoy no a unos aparatos sino a nuevos modos
de percepción” (Barbero, 2000:1). La gran novedad cultural de la imagen digital radica en que
no es una tecnología de la reproducción sino de la producción (Gubern, 1996). Hemos
pasado con los nuevos medios de comunicación de realizar una copia de la realidad a traducirla
a códigos desvirtuándola de sus características básicas. La imagen digital se torna un simu-
lacro de lo real pero que llega a una perfección más alta que la propia realidad.  No se trata “ya
de imitación ni de reiteración, incluso ni de parodia, sino de una suplantación de lo real por
los signos de lo real” (Baudrillard, 1984: 9-10). Si el postmodernismo se distingue por un
incesante afán por inventar nuevas dimensiones de percepción y acción (Baudrillard, 1984),
la red es el emblema del nuevo siglo. Se puede decir que hemos construido un nuevo entorno
físico donde habitar y de características más versátiles que los propios entornos virtuales.

Algunos teóricos desmienten la objetividad de estos espacios virtuales, que no son
más que “entornos sintéticos en un tiempo real y que se erigen en una realidad ilusoria (de
illudere = engañar)” (Gubern, 1996:156) porque no tienen un referente material más que el
propio hombre y sus espacios imaginarios. Un “paradójico lugar y un espacio sin extensión,
un espacio figurativo inmaterial, un espacio mental iconizado esterescópicamente que permi-
te el efecto de penetración ilusoria en un territorio infográfico para vivir dentro de una
imagen sin tener impresión de que se está dentro de la imagen y viajar así en la inmovilidad”
(Gubern, 1996:1). Se habla de la pérdida de realidad, del “empobrecimiento de la experiencia
humana o de la desrealización del sujeto” (Subirats, 2001:14).

Pero no hay mayor realidad que aquella que se demuestra a través de su influencia en
el propio hombre y las nuevas tecnologías de información y la comunicación están generando
efectos emocionales en la población (Gubern, 2000). Las consecuencias a nivel emocional y
psicológica son tan importantes que algunos teóricos desarrollan ya un nuevo término para
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definir el estudio de estos procesos, la  “tecnolopsicología” (De Kerckhove, 1999). Por otra
parte, la realidad simbólica que implican los procesos de digitalización tienen más allá de sus
aspectos inmateriales un referente físico, no debemos olvidar “que estas construcciones
icónicas se elaboran sobre la base de nuestra experiencia pasada y presente con este mundo
y con este universo” (Maldonado, 1999:76) y por tanto el mundo virtual no está desvinculado
del mundo material que es su referente inicial y del cual se alimenta para existir.

La “sensación material ha sido reemplazada por el reino de lo inmaterial, el átomo que
se mide y sopesa ha sido sustituido por el bit “ (Verdú, 1996:108), como consecuencia el ser
humano está remodelando su propia idiosincrasia a través de las nuevas extensiones
tecnológicas que plantean una nueva situación en el mundo y en relación a los otros. “El
hombre comprendió muy tempranamente que su identidad era vulnerable, pues dejaba jirones
de ella por donde pasaba, en forma de huellas, sombras y reflejos” (Gubern, 2001: 37), en cada
nuevo desarrollo tecnológico nos dejamos parte de lo que hemos sido hasta ahora y la
sociedad adquiere parámetros nuevos de desarrollo. Cambian las fórmulas básicas de
posicionamiento del hombre, la red se ha convertido en “un microcosmo digital en el que no
existen fronteras ni distancias” (Joyanes, 1997:16). Tiempo y espacio desaparecen en sus
conceptos clásicos, todo está cercano, todo es aquí y ahora.

Las nuevas tecnologías se implantan como extensiones que amplían nuestro propio
pensamiento, la capacidad de nuestra mente (De Kerckhove, 1997). Los nuevos modos de
ser y hacer definen el concepto de cibercultura que se desarrolla definiendo “el conjunto de
técnicas, de maneras de hacer, de maneras de ser, de valores, de representaciones que están
relacionadas con la extensión del ciberespacio” (Lévy, 1997). Dentro de este nuevo entorno
el hombre habita, crea y se recrea, alterando su hábitat natural, socializándose dentro de las
pautas distintas que le influyen en su desarrollo como ser. Porque la “tecnología informática
transforma no sólo nuestras vidas, sino también el imaginario en el cual vivimos” (Levis,
1997: 27) y con ello cambiamos la esencia de lo que hemos sido hasta ahora.

Nos encontramos en la etapa de mayor complejidad dentro del proceso evolutivo del
hombre que tras la superación del entorno natural y posteriormente del urbano, construye el
entorno virtual (Echevarría, 1999 y 2000) con el que se relaciona sin que sean necesarias
bases físicas, paralelamente al desarrollo de lo que “distingue a nuestra especie como rareza
biológica, su capacidad de procesar símbolos” (Castells, 1997: 52). Se impone una realidad
intangible más allá del entorno físico, “de la prioridad de valores materialistas hacia los
postmaterialistas” (Pérez Alonso-Cánovas, 2003:27).

FORMAS DE ACCIÓN E INTERACCIÓN

En la era digital se implanta una nueva forma de sociedad basada en las “nuevas
modalidades de comunicación, nuevas formas de ser, nuevos lazos sociales, y con ellos
nuevos colectivos” (Vayreda, 2004: 6). Ampliamos nuestras fórmulas de comunicación con
los otros, el territorio no es el único determinante de comunidades y grupos, más allá del
espacio físico se extiende el espacio generado por medios electrónicos que amplía los con-
textos y da prioridad a nuevos referentes. Ya no hay duda de que “estamos ante un nuevo
espacio social, y no simplemente ante un medio de información y comunicación” (Echeverría,
2000:108). Un “espacio de conversación y acuerdo intersubjetivo” (Reguillo, 2000: 42) que
está creando un nuevo concepto de cultura que lo envuelve todo.

Frente a las limitaciones de las comunidades tradicionales donde uno se ve incluido
en un grupo por su pertenencia a un espacio geográfico, con los imperativos de adaptación
a entorno poco afines, se alza el entorno virtual y “millones de personas de todos los
continentes participan también en los grupos sociales formados por intermedio de los
ordenadores y conocidos como comunidades virtuales, y esta población crece  con rapidez”
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(Rheingold,1996:15). La mayoría de los teóricos encuentran un concepto distinto que define
estos ámbitos virtuales, Castells habla de “un espacio de flujos que sustituye al espacio en
lugares” (2001:452), Bonder de un “terreno intangible al que se accede por medios tangibles”
(2002: 29), Yus de un entorno “que es único en su sustitución de la red social real”, (2001:56),
Echevarría define del Tercer Entorno (1999), para Sánchez hemos conquistado el Sexto Con-
tinente (2001). En definitiva un espacio sin territorios definidos que ha llevado a hablar de
‘desterritorialización’ (Lévy, 1999).

REALIDAD E HIPERREALIDAD

El ordenador “ha redefinido la función y la esencia del hombre” (Yehya, 2001:11). Ha
modificado nuestros referentes. Frente a la televisión que nos daba un mundo hecho, sin
posibilidad de modificarlo, de entrar y participar,  la Red incita a la acción. La televisión nos
mostraba el mundo real pero traspasada la pantalla del ordenador podemos preguntarnos si
realmente aquello que observamos y que nos influye es real o sólo es una imagen proyectada
de lo real. Para Verdú lo que “tocamos es lo real y aquello lo hiperreal” (1996:108) y la “pantalla”
no es más que el límite entre la realidad real y la realidad virtual (Castells y Bofarull, 2002: 61).

La forma de ser y comunicar en la red difiere de los imperativos que se imponen en el
mundo físico, “Internet se ha convertido en un significativo laboratorio social para la
experimentación con las construcciones y reconstrucciones del Yo que caracterizan la vida
posmoderna. En su realidad virtual nos autocreamos” (Turkle, 1997: 228-229).  Si es un  hecho
que el hombre se ve reflejado en lo que mira y termina siendo lo que expresa, los nuevos
territorios van a modificar lo que somos, sentimos y creemos. El paso a entornos virtuales
como una forma cada vez mayor de vivencia está creando un hombre con necesidades
diferentes.

DE LA CULTURA DE MASAS AL INDIVIDUO

La televisión analógica ha creado una cultura de masas sustentada en las influencias
homogeneizadoras que tenían los contenidos audiovisuales concentrados en un número
pequeño de canales y por tanto de influencias, el paso a lo digital y la expansión de la red con
su multiplicación de mensajes está haciendo que volvamos al concepto de  individuo como
elemento social clave. El hombre continua siendo parte de una masa definida por gustos e
intereses pero vuelve a recuperar su definición en ella. “En lo esencial, las masas actuales
han dejado de ser masas capaces de reunirse en tumultos; han entrado en un régimen en el
que su propiedad de masa ya no se expresa de manera adecuada en la asamblea física (…). En
ella uno es masa en tanto individuo. Ahora se es masa sin ver a los otros” (Sloterdijk,
2002:17). Una sociedad individualista moldeada por medios de comunicación cada vez más
individualistas ya que la información a veces la audiencia a veces es sólo una persona y
tendencia es a la personalización de la información y su especialización.
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O EMPREENDEDORISMO NA BEIRA INTERIOR:
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RESUMO

O Espírito Empresarial é hoje considerado um dos principais motores de inovação,
competitividade e crescimento da economia.

Este artigo surge na sequência de uma investigação, cujo objectivo foi o de conhecer
a realidade subjacente ao empreendedorismo na Região da Beira Interior, inserido no
quadro da prestação de serviços para a Espaço e Desenvolvimento, Lda, no âmbito do
Projecto BI Inova.

Dada a cada vez maior escassez de emprego, é fundamental que os jovens criem o
seu próprio posto de trabalho ou dinamizem as suas competências enquanto trabalha-
dores por conta de outrém.

Do estudo realizado resultaram quatro áreas estratégicas que deverão estar implí-
citas nas medidas a adoptar para a promoção do espírito empresarial nesta Região.

1. INTRODUÇÃO

A importância do espírito empresarial para a criação e desenvolvimento de pequenas
empresas tem vindo a adquirir, nos últimos anos, um interesse crescente. É cada vez mais
consensual a ideia de que não é possível garantir um desenvolvimento económico sustenta-
do sem fomentar de forma activa o empreendedorismo de empresas inovadoras orientadas
para as novas tecnologias ou assentes em vantagens competitivas sustentáveis.

Dado que o espírito empresarial é considerado o principal motor da inovação, da
competitividade e do crescimento, a União Europeia (UE) tem vindo a empenhar-se na sua
promoção, com vista a transformar a sua economia e a reforçar a sua competitividade. No
entanto, e apesar desta consideração estar perfeitamente incutida no discurso comunitário,
o facto é que os últimos relatórios dão conta que a UE ainda não explora totalmente o seu
potencial nesta matéria, não conseguindo suscitar vocações empresariais. Segundo um
inquérito de 2002 do Eurobarómetro, há três vezes mais Americanos que Europeus envolvi-
dos em iniciativas empresarias.

Quando comparado com os restantes países da UE, e de acordo com o Eurobarómetro
sobre o Empreendedorismo (2003), Portugal é o país em que os inquiridos mais vontade têm
em ser trabalhadores por conta própria (71% em 2002), a contrastar com países como a
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Holanda, em que a preferência em ser trabalhador por conta própria é de 30%, ou a Finlândia
que apresenta o índice mais baixo (26%). Embora Portugal apresente um forte potencial de
empreendedorismo, na realidade, essa vontade não corresponde à posterior iniciativa em-
presarial. Existe uma enorme disparidade entre ter a vontade em ser trabalhador por conta
própria e realmente vir a sê-lo.

Com o objectivo de conhecer a realidade subjacente ao empreendedorismo na região
da Beira Interior, foi realizado um estudo, do qual decorre este artigo, no quadro da prestação
de serviços para a empresa Espaço e Desenvolvimento – Estudos e Projectos, Lda, no
âmbito do Projecto BI Inova, inserido na Iniciativa Comunitária Equal. O seu objectivo foi o
de aferir o espírito empreendedor dos estudantes dos Institutos Politécnicos de Castelo
Branco (IPCB) e Guarda (IPG), para melhor delinear estratégias de apoio ao empreendedorismo.

Os promotores do Projecto enquanto entidades parceiras foram: os Núcleos Empre-
sariais da Região de Castelo Branco (NERCAB) e da Guarda (NERGA); o IPCB; o IPG; as
Câmaras Municipais de Castelo Branco (CMCB) e da Guarda (CMG).

A ideia que acompanhou todo este estudo foi a de que a região da Beira Interior não
pode continuar a ser olhada como um espaço marginal, atrasado e desvitalizado, mas, antes,
assumi-lo como um território de oportunidades decorrentes quer dos atributos consolidados
endogenamente, quer do enquadramento exógeno. São já vários os factores que demons-
tram essa dinâmica: o reforço das acessibilidades, a posição fronteiriça no contexto ibérico,
a presença de instituições de ensino superior, a aposta na capacidade de investimento, um
leque diversificado de equipamentos e infra-estruturas e um conjunto de recursos naturais,
patrimoniais e produções tradicionais.

Este estudo foi realizado com base numa pesquisa empírica, quantitativa e qualitati-
va. A análise quantitativa baseou-se na realização de entrevistas semi-directivas às diversas
associações regionais, autarquias e centros de emprego e inquéritos aos alunos finalistas
(Bacharelato/Licenciatura) do IPCB e IPG. Da análise qualitativa, constaram entrevistas aos
Presidentes do IPCB e IPG; a representantes dos NER´s; a empresas de sucesso e à realiza-
ção de dois “workshops” na Guarda e Castelo Branco, sob o mote “Empreendedorismo:
Razões de sucesso e insucesso”.

2. O EMPREENDEDORISMO: ABORDAGEM CONCEPTUAL

2.1 A DINÂMICA E A IMPORTÂNCIA DO ESPÍRITO EMPRESARIAL

“O espírito empresarial é acima de tudo uma atitude mental que engloba a
motivação e capacidade de um indivíduo, isolado ou integrado num organis-
mo, para identificar uma oportunidade e para a concretizar com o objectivo de
produzir um novo valor ou um resultado económico.”

(Livro Verde Espírito Empresarial  na Europa, 2003)

A definição de Espírito Empresarial, adoptada pela UE, enuncia as principais ques-
tões que rodeiam o fenómeno do empreendedorismo. Desde logo, a ideia de que o espírito
empresarial é uma atitude mental. Os aspectos culturais, sociais e políticos de uma sociedade
têm a este nível uma influência determinante para modelar o espírito empresarial. Qualquer
estratégia de promoção deve, deste modo, procurar formas de incutir na sociedade (indivídu-
os, instituições,...) uma atitude mais empreendedora.

Por outro lado, o espírito empresarial diz respeito a pessoas, às suas opções e acções
para criar, adquirir ou gerir uma empresa, ou ao seu envolvimento no processo de tomada de
decisões estratégicas de uma empresa. Empreendedor é alguém que, isolado ou integrado
num organismo, tem capacidade para conceber, pôr em prática, e instalar nos que o acompa-
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nham, uma atitude de desafio permanente, combinando o risco, a criatividade e/ou inovação.
O empreendedor ou empresário não tem que ser necessariamente o proprietário ou o accio-
nista de controlo da empresa, mas alguém com capacidade de assumir riscos e gosto pela
independência e pela realização pessoal.

O espírito empresarial pode estar presente em qualquer sector de actividade ou em-
presas e pode manifestar-se ao longo das várias fases do ciclo de vida da empresa.

O espírito empresarial é, assim, uma realidade multifacetada, com influências que vão
muito além da esfera empresarial. Em termos gerais, podem ser apontadas como mais-valias
para uma sociedade/território empreendedora:

A contribuição para a criação de emprego: Estudos recentes demonstram que
são, cada vez mais, as novas e pequenas empresas as grandes criadoras de novos
postos de trabalho. A Região da Beira Interior, ao ter como problema central/
estrutural as baixas densidades populacionais, encontra no surgimento de novas
empresas, um dos principais veículos para inverter esta realidade. A criação de
novas empresas gera novos empregos e, consequentemente, fixa população. Este
é, aliás, um dos grandes desafios que se colocam a esta Região, nomeadamente,
no que concerne aos jovens que, na sua qualidade de portadores de conhecimen-
to, dinamismo e de espírito para assumir novos desafios, constituem uma fonte
privilegiada para encetar iniciativas empreendedoras.
O aumento da concorrência obriga as empresas a inovarem: O aparecimento de
novas empresas no mercado aumenta a pressão competitiva, obrigando-as a reagir
mediante a melhoria da sua eficácia e/ou introduzindo inovação. Atendendo ao
perfil da classe empresarial da Região da Beira Interior, ainda bastante ligado ao
“modelo clássico da mono-indústria” (Henriques e Oliveira das Neves, 1986), o
aumento da competitividade decorrente da entrada de novas empresas no mercado
tem uma importância acrescida. É decisivo para esta Região operar uma reestruturação
qualificante dos sectores tradicionais e, estimular o aparecimento de uma função
empresarial inovadora e diversificadora do perfil de especialização.
Reforço da coesão económica e social: Em regiões cujo desenvolvimento sofre de
algum atraso, o espírito empresarial pode desempenhar um papel determinante no
reforço da coesão económica e social, pois estimula a actividade económica e
contribui para a criação de emprego.

2.2 AS PEQUENAS EMPRESAS COMO MOTORES DA COMPETITIVIDADE

No seio da UE é reconhecido o papel das pequenas empresas como um dos principais
motores de inovação, emprego e integração social e local. A Carta Europeia das Pequenas
Empresas, assinada em 2000 pelos Chefes de Estado e de Governo, constituiu um passo
decisivo. Os compromissos assumidos neste documento adoptaram o princípio de “pensar
em termos de pequenas empresas”, reconhecendo que estas são a “espinha dorsal da
economia europeia, constituindo uma fonte significativa de emprego, e um terreno fértil
para surgimento de ideias empreendedoras”1.

Desde a sua implementação até à actualidade, a Carta tem vindo a expandir o seu
âmbito geográfico (actualmente participam 35 países) sendo a sua acção considerada a
“pedra angular da política em matéria de pequenas empresas”2 .

1
 http://www.eicpme.iapmei.pt/resources/download/Carta_Eur_PME_pt.pdf

2
 COM (2005) final, pag.3
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Outro passo determinante da UE para o reconhecimento da necessidade de estratégi-

as direccionadas para a promoção do empreendedorismo, foi a adopção do procedimento
BEST (Task Force para a Simplificação do Enquadramento Empresarial). Este procedimento
surgiu a partir da Task Force BEST (criada em 1997 a pedido do Conselho Europeu) consti-
tuída por representantes da comunidade empresarial e das administrações públicas dos
Estados Membros. Esta Task Force teve como missão redigir um relatório independente
sobre as formas de melhorar a legislação e suprimir os obstáculos ao desenvolvimento das
empresas europeias, particularmente das PME.

Em resposta às recomendações da Task Force BEST foi elaborado, pelos Estados
Membros, pela Comissão, pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, o “Plano de Acção para
Promover o Espírito Empresarial”. Pela primeira vez foram reunidos todos os aspectos da
política que afectam o espírito empresarial e a competitividade a nível europeu e nacional.

A publicação do Livro Verde “Espírito Empresarial na Europa” em 2003, foi outro
importante progresso no que se refere à agenda relativa a esta temática. Este livro ao ter
como metodologia o método de coordenação aberta3, cujo objectivo foi suscitar a consulta
pública acerca de uma série de questões essenciais, constitui um exemplo da importância que
a UE concede ao reforço do diálogo com as PME e os seus representantes. Com base numa
recolha exaustiva de dados, análises, inquéritos e experiências políticas, o Livro Verde abor-
dou dez questões relacionadas com dois problemas fundamentais para a Europa: “Como
produzir mais empresários?” e “Como conseguir que mais empresas cresçam?”. Estas dez
questões estavam integradas em três pilares de acção: (i) Eliminar os obstáculos ao desen-
volvimento e crescimento das empresas; (ii) Pesar os riscos e as recompensas do espírito
empresarial; (iii) Uma sociedade que valorize o espírito empresarial.

2.3 ESTRUTURAS DE APOIO À CRIAÇÃO DE EMPRESAS

A existência de um conjunto de serviços de apoio à actividade económica, nomeada-
mente no que concerne à criação de empresas, é factor decisivo para promover a competitividade
de uma região. O quadro 1 apresenta um levantamento dos principais programas/iniciativas/
instituições que têm como objectivos explícitos apoiar a criação de empresas.

Do levantamento efectuado, podemos afirmar que existe um conjunto considerável
de apoios à criação de empresas. Contudo, as recomendações e aspirações dos vários
intervenientes na auscultação feita ao longo do estudo (entrevistas, inquéritos e Workshops)
apontam como aspecto fundamental a criação de serviços de qualidade, de fácil acesso e
compreensão e que estejam de acordo com as necessidades específicas de cada empresa.
Neste domínio apontou-se como factor determinante a necessidade de estruturas concretas
que informem, divulguem e aconselhem. Estes serviços são considerados valiosos na fase
de arranque, e decisivos no desenvolvimento da empresa.

2.4 OBSTÁCULOS AO ESPÍRITO EMPRESARIAL NA REGIÃO DA BEIRA
INTERIOR

Apesar do inegável papel que os empresários assumem na economia de uma região,
o facto é que enfrentam ainda grandes obstáculos que se reflectem na produtividade e
competitividade das empresas. A dispersão e insuficiência de alguns serviços (logísticos,
administrativos,...) nas regiões do interior, acentuam as dificuldades dos empresários locais
e desmotivam o surgimento de novos.

3
 De acordo com este método, a Comissão proporciona uma plataforma aos Estados Membros no que se
refere à definição de padrões e à recolha de boas práticas em áreas politicas de interesse comum, que lhes
permitem melhorar as suas próprias políticas.
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ESTRUTURAS PÚBLICAS

Estruturas Tipo de Apoios/incentivos
de Suporte

IEFP – Instituto de Iniciativas locais de emprego (ILE´s)
Emprego e Formação ILE’s de Apoio à Família
Profissional Para beneficiários de Prestação de Desemprego

Nichos de Empresas/Centros de Apoio à Criação de Empresas (CACE’s).
Programa REDE (Consultoria, Formação e Apoio à Gestão de Pequenas
Empresas)

Eixo 1:Dinamização das empresas
IAPMEI – Instituto SIPIE - Sistema de Incentivos a Pequenas Iniciativas Empresariais.
de Apoio às Pequenas SIME - Sistema de Incentivo à Modernização empresarial.
e Médias Empresas NITEC - Sistema de Incentivos à Criação de Núcleos de Investigação
e ao Investimento e Desenvolvimento Tecnológico no Sector Empresarial

DEMTEC - Sistema de Incentivos à Realização de Projectos Piloto relativos a
Produtos, Processos e Sistemas tecnologicamente Inovadores

Eixo 2: Qualificação dos Recursos Humanos
Formação Profissional

Eixo 3: Dinamização da envolvente empresarial 
Infra.Associativas

ITP – Instituto de O ITP tem por objecto o apoio, directo ou indirecto, ao fortalecimento, moder-
Turismo de Portugal nização e desenvolvimento das estruturas empresariais do sector do turismo,

bem como a promoção interna e externa de Portugal como destino turístico.

ADI – Agência Programa NEST,  cujo objecto assenta na criação, dinamização, arranque e
de Inovação sustentação de empresas de suporte tecnológico, sob a forma de sociedade

anónima.

ESTRUTURAS PÚBLICAS

Estruturas Tipo de Apoios/incentivos
de Incubação

CACE – Centros As CACE’s têm por objectivo fomentar o surgimento de novas empresas na
de Apoio à Criação área geográfica em que se inserem, tendo em vista a criação de postos de tra-
de Empresas balho. Para o efeito têm associados ninhos de empresas criados por protocolo

entre o IEFP e entidades vocacionadas para o desenvolvimento local. Cobertu-
ra Geográfica:

CACE da Beira Interior – Seia
CACE do Vale do Ave
CACE do Nordeste Transmontano – Bragança
CACE do Alto Alentejo – Portalegre
CACE da Península de Setúbal – Setúbal
CACE do Algarve – Loulé
CACE do Vale do Sousa e Baixo Tâmega – Castelo de Paiva

NINHOS São espaços físicos dotados de infra-estruturas de apoio técnico e material onde
DE os jovens podem exercer actividades empresariais na área dos serviços. Fun-
EMPRESAS cionando na dependência da Fundação da Juventude, o seu principal objectivo

é estimular a capacidade criativa empreendedora dos jovens, proporcionando-
-lhes os apoios necessários à constituição e desenvolvimento do seu projecto
empresarial. Cobertura Geográfica:

Ninho de Empresas do Porto
Ninho de Empresas de Lisboa
Ninho de Empresas de Faro

Quadro 1. Estruturas de Apoio ao Empreendedorismo
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ESTRUTURAS PÚBLICAS

Estruturas Tipo de Apoios/incentivos
de Incubação

SGM - Sociedades As garantias concedidas pelas SGM podem ser:
de Garantia Mútua Empréstimos de médio e longo prazo;

Financiamentos de curto e médio prazo;
Garantias financeiras e/ou de boa execução de projectos;
Garantias Técnicas;
Operações especiais de crédito.

ESTRUTURAS PRIVADAS

Estruturas Tipo de Apoios/incentivos
de Suporte
à Incubação

BIC – Business Os BIC’s são um modelo europeu de centro de apoio à criação de empresas e
Innovation Centers à inovação integrada na EBN – European Business & Innovation Centres

Network. Cobertura Geográfica:
BIC Santarém
BIC Algarve Huelva
CEISET – Centro de Empresa e de Inovação de Setúbal
BIC Madeira – Centro de Empresas e Inovação
CPIN – Centro Promotor de Inovação e Negócios
CIEBI – Centro de Inovação Empresarial da Beira Interior
NET – Novas Empresas e Tecnologias – BIC do Porto
BIC do Minho – Oficina da Inovação

ANDC – Associação A  ANDC  é uma associação de direito privado,  sem fins lucrativos e abrange
Nacional de Direito todo o território nacional.  A ANDC  possibilita que pessoas em situação de
ao Crédito pobreza e exclusão social iniciem uma actividade económica própria através da

obtenção de um empréstimo que permita o desenvolvimento de projectos de
natureza económica geradores de auto-emprego ou de micro-empresa.

FAME – Fundo A FAME é um instrumento de apoio ao investimento disponibilizado para
de Apoio às empresários e empreendedores no sentido de promover o investimento
Micro Empresas produtivo.

SIM – Sistema de O SIM é um sistema de micro crédito para o auto-emprego e a criação de em-
Micro Crédito presas com incidência geográfica na Região do Vale do Douro Norte. Este sis-

tema consiste na disponibilização de uma linha de crédito para o financiamento
de empresas e pretende ser uma solução de financiamento adequada ao contex-
to da Região, proporcionando uma maior celeridade de resposta aos pedidos de
concessão de crédito.

O levantamento dos obstáculos e deficiências apontados na Região da Beira Interior,
teve como base de apoio os inquéritos efectuados aos estudantes finalistas do IPCB e IPG,
os questionários efectuados aos Centros de Emprego, às Autarquias e às Associações de
Desenvolvimento Local, as entrevistas a actores relevantes no cenário regional e, os
workshops realizados nas Associações Empresariais – NERCAB e NERGA. Deste modo,
foram identificados os seguintes constrangimentos ao empreendedorismo:

Matriz cultural conformista e avessa ao risco: A atitude cultural predominante da
população adulta reflecte um forte enviesamento de preferências pelo trabalho
dependente, se possível na dependência do Estado ou de empresas já
estabelecidas. Esta preferência por um emprego estável decorre, em grande medi-
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da, da atitude social de condenação do insucesso que prevalece. Falhar é censu-
rado e apontado como uma prova de incapacidade do indivíduo regenerar e cor-
rigir os erros. Esta mentalidade inibe a assunção de riscos e desmotiva potenciais
empreendedores.
Fraca ligação entre o ensino e o mundo empresarial: Apesar da inegável importân-
cia que o sistema educativo, e em particular o ensino superior, pode assumir para
tornar a sociedade mais empreendedora, o facto é que ainda são diminutas acções
específicas de promoção do espírito empresarial por parte do sistema educativo. Os
vários relatórios que têm abordado esta temática revelam um cenário preocupante.
O relatório GEM conclui que, de entre 29 países, Portugal ocupa o último lugar
quanto ao impacto que o sistema educativo - em todos os seus níveis de ensino –
tem no desenvolvimento da vocação empreendedora dos indivíduos.

O último relatório nacional (2004) sobre a implementação da Carta Europeia das Pe-
quenas Empresas vem reforçar esta realidade. De acordo com o documento, embora se
tenham encetado algumas iniciativas de reorganização “não têm sido contempladas direc-
tamente as valências associadas ao empreendedorismo”.

Da análise efectuada aos planos curriculares de ambos os Institutos Politécnicos,
verificou-se a inexistência de disciplinas ou módulos directamente relacionados com a pro-
moção do espírito empresarial. Apenas foram destacadas algumas acções esporádicas neste
sentido, nomeadamente, realização de colóquios, seminários e visitas de estudo. Ou seja, foi
claramente identificada uma lacuna que, por isso exige medidas concretas.

Os alunos finalistas são mesmo peremptórios relativamente ao papel desempenhado
pelas instituições de ensino enquanto promotoras do espírito empresarial. Do universo
inquirido, 60% afirma que o ambiente de ensino em que estão inseridos não os incentiva à
criação do seu próprio emprego/empresa. Apenas percepcionam a vertente do
empreendedorismo de forma genérica e vaga no conjunto de várias disciplinas.

 Obstáculos de índole administrativa e regulamentar: Um dos aspectos mais
referidos na pesquisa efectuada foi o excesso de burocracia nos procedimentos administra-
tivos e regulamentares. No caso das pequenas empresas este problema assume outra dimen-
são, uma vez que, na maioria dos casos, as empresas não têm recursos para contratar pessoal
especializado que se ocupe de regras e procedimentos complexos. O perfil de uma grande
malha de empresários da Região (baixas qualificações e ligados aos sectores tradicionais)
acentua este problema, pois, os regulamentos administrativos estão, muitas vezes, desfasados
da “linguagem” dos empresários.

Ainda relativo aos procedimentos administrativos foi bastante focado a lentidão e a
falta de coordenação entre as várias entidades que estão no processo de criação de empre-
sas. Quer os empresários auscultados, quer os responsáveis das instituições que, directa ou
indirectamente, lidam com as iniciativas de apoio aos empresários (centros de emprego,
IAPMEI, associações empresariais e de desenvolvimento) são unânimes em considerar que
a morosidade dos processos administrativos e a desarticulação das instituições, não se
coadunam com a velocidade e com as oportunidades do mercado, constituindo, por isso, um
forte entrave ao lançamento de iniciativas empreendedoras. Defendem, por isso, a necessi-
dade de entidades mediadoras, nomeadamente: tutores, agentes dinamizadores de iniciati-
vas empresarias, gabinetes de apoio ao empresário/investimento, centros de incubação,
entre outros.

Também os alunos finalistas reflectem uma preocupação a este nível. A excessiva
burocracia surge como o terceiro obstáculo mais apontado à criação do próprio emprego/
empresa.
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 Dificuldades de acesso ao financiamento: O acesso ao financiamento foi apon-
tado como o maior obstáculo para os novos empresários. Apesar da existência de sistemas
de apoio, têm dificuldade em constituir as garantias necessárias para a obtenção de emprés-
timos bancários ou em encontrar capital de risco. Os bancos exigem antecedentes e garantias
que não estão ao alcance das novas empresa, em especial as que desenvolvem actividades
com base no conhecimento. Esta situação é ainda mais crítica para os jovens na fase do pré-
arranque (estudos de viabilidade económica, por exemplo). Muitas vezes têm as ideias, mas
faltam-lhes os meios (“capital semente” ou o micro-crédito) para as fundamentar de forma a
serem concretizáveis.

Os inquéritos realizados junto dos estudantes finalistas vêm reforçar esta tónica. As
dificuldades de financiamento foram apontadas como o principal constrangimento ao lança-
mento de uma empresa.

 Falta de qualidade dos projectos de investimentos: Um outro problema apontado,
nomeadamente por quem lida, diariamente, com as candidaturas aos sistemas de incentivos
foi a falta de qualidade dos projectos apresentados, quer ao nível da diversificação/diferen-
ciação – “mais do mesmo” -  quer do perfil dos candidatos em termos de falta de competên-
cias culturais e formativas, nomeadamente ao nível da gestão.

 Tecido empresarial predominante em sectores tradicionais e empresários com
baixos níveis de qualificação: Do diagnóstico conclui-se que estamos perante uma Região
com uma importante malha de empresas ligadas a sectores tradicionais, pouco dinâmica,
vocacionada e dependente do mercado local que, por isso mesmo, cria pouco valor acres-
centado e, consequentemente, cria empregos insuficientes e de baixa qualidade.

Esta insuficiência por parte da oferta de trabalho, implica a migração daqueles com
melhores qualificações para o litoral do país e para outros países, o que acentua a
desertificação humana da Região. Este abandono dos mais qualificados, além de contribuir
para os défices competitivos das empresas existentes, leva ao não aproveitamento e desen-
volvimento das potencialidades empresariais através de iniciativas empreendedoras.

Assim, é premente a actuação integrada nos recursos humanos, nos recursos físicos
e nos recursos financeiros da Região de forma a quebrar este ciclo vicioso iniciando um ciclo
virtuoso do desenvolvimento.

Um outro aspecto bastante mencionado, nomeadamente pelos que lidam com as
candidaturas, foi a falta de conhecimentos ao nível de gestão por parte dos empresários e
potenciais empresários.

3. METODOLOGIA

A metodologia utilizada baseou-se quer na recolha e análise dos vários estudos e
planos existentes para o território, quer na pesquisa empírica quantitativa e qualitativa. Esta
análise compreendeu as seguintes vertentes: (i) Levantamento dos recursos locais suscep-
tíveis de contribuir para gerar actividades económicas; (ii) Levantamento dos principais
problemas/obstáculos à criação do próprio emprego; (iii) Inquirição dos estudantes para
identificação das motivações para permanecerem na Beira Interior e criarem o próprio empre-
go; (iv) Análise crítica aos planos curriculares existentes e de outras acções promotoras do
empreendedorismo; (v) Sinalização de áreas potenciais e ilustrativas de criação de activida-
des económicas; (vi) Análise de soluções/dispositivos institucionais que potenciem o
empreendedorismo.

A análise quantitativa baseou-se: (i) na realização de inquéritos por entrevista semi-
directiva às diversas Associações regionais, autarquias e centros de emprego e (ii) realização
de inquéritos aos alunos finalistas (Bacharelato/Licenciatura) do IPCB e IPG. Dessa popula-
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ção foi retirada uma amostra de 414 indivíduos que abrangeu alunos dos seguintes cursos:
Marketing; Recursos Humanos; Contabilidade e Gestão Financeira; Engenharia do Ambien-
te; Engenharia Mecânica; Engenharia Civil; Engenharia Informática; Engenharia Topográfi-
ca, Gestão – Ramo Informática; Contabilidade e Auditoria, Secretariado e Assessoria de
Direcção; Turismo e Lazer; Engenharia Industrial; Engenharia Electrotécnica e das Teleco-
municações e Gestão.

Da análise qualitativa, constaram entrevistas aos Presidentes dos Institutos
Politécnicos da Guarda e Castelo Branco; a representantes dos NER´s; a empresas tidas
como exemplos de sucesso e a realização de dois “workshops” na Guarda e Castelo Branco,
sob o mote “Empreendedorismo: Razões de sucesso e insucesso”.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

A recolha de dados foi feita através de uma amostra estratificada e, uma vez que a
“população-mãe” não é muito homogénea em relação às características estudadas, optou-se
por decompor a população em estratos mais homogéneos mas capazes de reflectir a diversi-
dade dos estudantes em análise. Assim, o critério seguido foi o seguinte: estudantes do
ensino superior politécnico, finalistas e provenientes de cursos com uma vertente empreen-
dedora, no sentido de serem cursos que proporcionem uma maior autonomia na identificação
de oportunidades e criação do próprio emprego/empresa. Ou seja, estudantes do IPCB e IPG,
provenientes de diferentes cursos e consequentemente com diferentes perspectivas acerca
do empreendedorismo.

A partir da figura 1 podemos verificar que dos 414 inquiridos 49% são do sexo mascu-
lino e 51% do sexo feminino.

Figura 1. Sexo dos Inquiridos

É interessante verificar que existe uma paridade entre o número de estudantes inqui-
ridos, do sexo masculino e do sexo feminino, na medida em que, boa parte dos cursos
frequentados por estes estudantes eram tradicionalmente masculinos e, actualmente essa
diferença de género está a desvanecer-se. De seguida apresentam-se os cursos e o número
de alunos inquiridos.
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Figura 2. Cursos frequentados

De acordo com a figura anterior podemos afirmar que o maior número de inquiridos
provem dos cursos de Engenharia Informática e Engenharia Civil, visto que, ambos os
Politécnicos possuem estas licenciaturas. O curso de Contabilidade e Gestão Financeira, do
IPCB, é o terceiro curso com mais alunos finalistas inquiridos, seguido dos cursos de Turis-
mo e Lazer e Engenharia Electrotécnica e das Telecomunicações do IPG e Marketing do IPCB.
Os restantes cursos apresentam um reduzido número de inquiridos dado o diminuto número
de estudantes que se encontram no último ano da sua formação.

4.2 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Uma das questões colocadas aos alunos finalistas inquiridos prendia-se com a opi-
nião que os mesmos tinham quanto à promoção de iniciativas empreendedoras por parte da
instituição de ensino por eles frequentada. Da análise dos dados, e como podemos verificar
na figura 3, constata-se que a maioria dos estudantes (59,3%) entende que a instituição não
leva a cabo acções que promovam o empreendedorismo.

Figura 3. Promoção, por parte da Instituição de ensino, de
iniciativas empreendedoras

Nas questões seguintes pedia-se aos inquiridos que identificassem iniciativas con-
cretas de apoio ao empreendedorismo. A realização de colóquios/seminários foi apontada
como a principal actividade desenvolvida pela instituição com o objectivo de promover o
empreendedorismo, seguida da realização de estágios curriculares e de visitas de estudo,
nomeadamente a eventos temáticos/feiras e a empresas de referência.
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Contudo, quando se pede aos estudantes que enumerem as actividades que efectiva-

mente podem fomentar o espírito empreendedor, a realização de estágios curriculares em
empresas surge como a primeira opção, e, curiosamente, a leccionação de disciplinas direc-
tamente relacionadas com a área empresarial ocupa o penúltimo lugar da listagem, como
podemos verificar no quadro seguinte.

Quadro 2. Melhores formas de fomentar o espírito empreendedor (por ordem de importância)

1. Promover estágios curriculares em empresas
2. Colocar à disposição dos estudantes que pretendem criar o seu próprio emprego/empresa

um gabinete de apoio
3. Promover visitas de estudo a empresas de referência
4. Realizar conferencias/seminários relacionados com o tema do  empreendedorismo
5. Ministrar disciplinas directamente relacionadas com a área empresarial

Logo, parece-nos que é necessário rever a cooperação entre as instituições de ensino
e as empresas, de modo a permitir aos estudantes tomar contacto, ainda durante o curso, com
a realidade empresarial a fim de percepcionarem a criação, estruturação e funcionamento de
uma empresa, afastando alguns receios, nomeadamente aqueles que advêm do desconheci-
mento destas etapas.

De destacar, ainda, a necessidade que os estudantes sentem de um gabinete de apoio
ao empreendedor, visto que apontam esta infra-estrutura logo em segundo lugar.

Apesar dos inquiridos não terem, ainda, criado o seu próprio emprego/empresa, en-
tendem que o principal obstáculo com que um empreendedor se depara são as dificuldades
de financiamento, seguido de um sistema de apoio à criação do próprio emprego e da exces-
siva burocracia. Todos estes obstáculos poderiam mais facilmente ser ultrapassados, ou
minimizados, se existissem infra-estruturas e sistemas concretos de apoio e fomento ao
empreendedorismo, como é o caso das Escolas Oficina.

Por outro lado, é de salientar que, apesar de habitualmente se identificarem os portu-
gueses como conformistas e avessos ao risco, a verdade é que parece que essa matriz
cultural se está a alterar, pois este obstáculo aparece em penúltimo lugar da listagem de sete
possíveis barreiras com que um indivíduo se depara na criação do próprio emprego, como
podemos constatar pela análise do quadro seguinte.

Quadro 3. Principais obstáculos à criação do próprio emprego (por ordem de importância)

1. Dificuldades de financiamento
2. Ausência de um sistema de apoios verdadeiramente vocacionado para incentivar os recém

formados a criarem o seu próprio emprego/ empresa
3. Excessiva burocracia
4. Desconhecimento dos mecanismos de incentivo existentes
5. Ensino tradicional sem metodologias pedagógicas que fomentem a iniciativa
6. Matriz cultural conformista e avessa ao risco
7. Outros

Uma questão fulcral deste inquérito era, sem dúvida, aferir das intenções de criação
do próprio emprego dos estudantes inquiridos. Dos 414 inquiridos, 26,5% afirmam que
pretendem criar o próprio emprego após término do curso, como se observa na figura 4.

Da observação da figura 5 conclui-se que o sector onde mais estudantes pretendem
desenvolver a sua actividade é o de Contabilidade e Gestão. Seguido em ex-aequo da Enge-
nharia Civil e das Novas Tecnologias, depois pelo Turismo, área Comercial e Comunicação e
Marketing. A indústria surge em sexto lugar, a par da Comunicação e Marketing, e logo de
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seguida surgem outros serviços como os Recursos Humanos e a Saúde, havendo ainda
alguns inquiridos que apesar de demonstrarem intenção de criar o próprio emprego ainda
não sabem concretamente em que sector.

Figura 4. Intenção de criação do próprio emprego/empre-
sa após termino do curso

Figura 5. Sectores onde os estudantes finalistas pretendem desenvolver a sua actividade

Quanto às principais razões que levam à escolha destes sectores, conclui-se que são
sobretudo de índole pessoal e de afinidade com o curso que estão a frequentar e, por último,
baseada na tradição familiar.

Quadro 4: Razões para a não criação do próprio emprego/empresa (por ordem de importância)

1. Prefere deixar para mais tarde (depois de adquirida experiência profissional relevante a
trabalhar por conta de outrem)

2. Dificuldades de financiamento
2. Insuficiência dos incentivos aos jovens recém formados para a criação do próprio emprego/

/empresa
4. Nunca se questionou acerca do assunto
5. Falta de perfil
6. Falta de motivação
7. Outros

Dos alunos inquiridos, 73,5% não pretendem criar o seu próprio emprego, contudo, a
maioria não descarta essa hipótese. Preferem deixar para mais tarde e, enquanto isso, enten-
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dem que é preferível ir adquirindo alguma experiência profissional trabalhando por conta de
outrem, tal como podemos constatar pela análise do quadro anterior. A dificuldade de finan-
ciamento e a insuficiência de incentivos à criação do próprio emprego são outras das razões
mais apontadas. Existem também alguns indivíduos que nunca se questionaram acerca da
possibilidade de criarem o seu próprio emprego/empresa, bem como, entendem que lhes falta
motivação e perfil.

Alias, em termos de perfil, um empreendedor é caracterizado pelos jovens estudantes
inquiridos como alguém que gosta de arriscar, é dinâmico, possui um nível de conhecimentos
adequado, tem espírito de liderança, ou seja, um empreendedor é uma pessoa ousada e
inovadora que tanto sabe calcular o risco, como gerir um negócio tornando-o rentável e auto
sustentado.

Para além das competências profissionais é também necessária alguma aptidão e
determinadas características pessoais, o que vem ao encontro da opinião dos entrevistados
e que claramente encontramos retratada na declaração do Presidente do IPCB ao afirmar que
“...não podemos fazer nascer um empreendedor, podemos sim, criar os tais contextos que
favoreçam o seu surgimento”.

5. CONCLUSÕES

Com base na pesquisa efectuada, quer através da análise empírica, quer através da
consulta a estudos sobre a temática do empreendedorismo, é possível apontar quatro áreas
estratégicas que deverão estar implícitas nos objectivos das medidas a adoptar para a
promoção do espírito empresarial na Região da Beira Interior.

1. Dinamizar a cultura empresarial: Apesar de muitos indivíduos manifestarem
uma preferência pela actividade empresarial (o caso português espelha essa rea-
lidade – cerca de 71% prefere trabalhar por conta própria), muitos não possuem a
confiança, nem as competências necessárias para concretizar as suas ambições.
Os indivíduos devem, por isso, ser expostos ao espírito empresarial e receber
assistência especializada.
A consulta realizada salientou a necessidade de melhorar a imagem dos empresá-
rios e sensibilizar as pessoas para a carreira de empresário. Tal implica a promoção
activa dos valores do espírito empresarial e a atenuação dos receios ligados à
tomada de riscos. Foi sugerida a apresentação de uma imagem do espírito empre-
sarial mais realista através de, por exemplo, factores que levam os indivíduos, com
antecedentes e aspirações diferentes, a constituir empresas; apresentação de
modelos de empresários bem sucedidos; realização de seminários/conferências;
realização de feiras de ideias e financiamentos; promover visitas de estudo às
empresas ao longo dos diversos níveis de escolaridade, etc.

2. Orientar os empresários para a inovação e competitividade: Devem ser
disponibilizados apoios às micro e PME’s, no sentido de retirarem as valências
decorrentes das oportunidades existentes na economia baseada no conhecimen-
to e na informação. Para tal, devem ser patrocinadas acções de forma a promover
uma transferência mais eficaz entre a comunidade científica e a comunidade em-
presarial. A formação e o apoio, em especial aos novos empresários, foram apon-
tados como requisitos prévios necessários à aquisição de conhecimentos e com-
petências adequadas para gerir as suas empresas de forma competitiva, nomeada-
mente na área comportamental, nos chamados soft skills.
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A troca de experiências e a cooperação, em aglomerados ou em redes, podem
ajudar os empresários a aceder a tecnologia e ao conhecimento, a encontrar inspi-
ração e aconselhamento ou à identificação de potenciais parceiros. A constitui-
ção de redes pode revelar-se especialmente eficaz em certos sectores ou para
certos grupos de empresários mais vulneráveis.

3. Melhorar os fluxos de financiamento: Como foi expresso anteriormente, um dos
principais obstáculos à criação de novas empresas é a falta de capital associado
ao investimento. Grande parte dos comentários a este respeito confluiu na ideia
da necessidade de simplificar e facilitar o acesso das PME’s ao apoio financeiro.
Destaca-se como imperativo o desenvolvimento do mercado de capital de risco,
sobretudo o financiamento em capital semente, por exemplo, através do financia-
mento por business angels e dos investimentos por entidades privadas (micro-
angels).

4. Criar um enquadramento administrativo e regulamentar mais favorável para as
PME’s. É indispensável simplificar e reduzir os obstáculos administrativos e re-
gulamentares nas áreas pertinentes à actividade empresarial. A qualidade, flexibi-
lidade, acessibilidade e rapidez foram aspectos salientados como elementos fun-
damentais para tornar o sistema administrativo e regulamentar mais eficaz e ade-
quado à realidade empresarial.
Para se alcançar este ambiente favorável, recomenda-se, entre outros, uma maior
centralização e/ou coordenação de serviços com vista à criação de sinergias que
permitam progressos efectivos. Nesse sentido, a criação de gabinetes do tipo
“one stop shop” parece poder constituir um instrumento com algum potencial de
sucesso, à semelhança do que já ocorreu noutros países, designadamente no
Reino Unido.
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TELENOVELAS: OS VALORES DE UM QUOTIDIANO
VIVIDO

Ana Paula Robalo do Nascimento Castela*

RESUMO

Fenómenos de popularidade em todo o mundo, as telenovelas invadem as nossas
casas. Formas estéticas que revelam aspectos importantes da vida são um pretexto
para repensar o imaginário social agregando os diversos géneros no tempo e no espaço,
transmitindo os valores de uma sociedade em metamorfose e permitindo um meio de
leitura de várias culturas e o aproximar de símbolos que organizam a vida em sociedade.
Podemos, assim, dizer que as telenovelas, tanto portuguesas como brasileiras, e no
caso em análise as chamadas novelas-verdade, que se legitimam pelos temas da realida-
de que abordam e pela abertura do seu argumento, apesar de todos os filtros técnicos e
ideológicos, podem ser consideradas instrumentos que permitem a compreensão da
realidade social de um país e transmissoras de valores que apontam para uma mudança
cultural, mudança cultural essa a que alguns autores chamam pós-modernidade.

OS VALORES E A PÓS-MODERNIDADE

Desde sempre existiu, em todas as sociedades, uma representação do que é bom, do que
é desejável, que se manifesta no que chamamos ideais colectivos, sendo estes valores conside-
rados como algo que não se transforma. Os valores aparecem, com muita frequência, na obra de
Durkheim e de Weber. Tanto para um como para o outro a unidade social é assegurada pelos
valores que são inculcados aos indivíduos, assimilados por eles e finalmente partilhados.

Desde essa altura até aos nossos dias, muitos têm sido os sociólogos que se têm
interessado por esta questão dos valores. E é, assim, que Parsons (1988) refere o modo como
os valores de um sistema se transmitem aos actores desse mesmo sistema. Para ele, os
actores integram-nos no seu comportamento através da socialização chegando mesmo, por
meio deste processo, a converter-se, em parte, na sua consciência. Diz, ainda, que “as
normas e os valores aprendidos na infância tendem a ser estáveis e, se reforçados, a durar
toda a vida”1 (Parson, 1988:227).

Os valores podem “manter a coesão social na medida em que são compartilhados por
todos e legitimam as regras que condicionam as actividades” (Worsley, 1983:495-496). No
entanto, isso não quer dizer que os valores não mudem bem assim como as atitudes. É o que
tem vindo a acontecer nestas últimas décadas com a passagem, segundo Inglehart, de uma
sociedade moderna a uma sociedade pós-moderna, mudança cultural que traz consigo no-
vos valores mais voltados para o individualismo, a secularização, a dessacralização da ciên-

* Docente da Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
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 Talcott Parsons, El sistema social, Madrid, Alianza Editorial, 1988, p. 227
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cia mas também para a reflexividade o niilismo e a solidariedade, bem como uma maior tolerân-
cia tanto em relação a temas como o aborto ou o divórcio como em relação à homossexuali-
dade e à diversidade étnica.

Desde a Revolução Industrial e até meados do século XX a sociedade industrial oci-
dental modernizou-se e os regimes políticos e culturais tradicionais baseados em crenças
religiosas, em estados burocráticos, estados previdência que procuraram maximizar o bem estar
dos seus habitantes. Como refere Inglehart “transferiu-se a autoridade da família e das institui-
ções religiosas para as instituições políticas” (Inglehart, 2001:76).

Nos últimos 30 anos, assistiu-se a uma outra mudança, mudança essa que teve que
ver com o crescimento económico que ocorreu em determinadas sociedades e que fez com
que as mesmas apresentassem valores elevados de segurança económica. “A autoridade
afastou-se tanto da igreja como do estado e foi parar às mãos do indivíduo, com uma cres-
cente atenção a tudo o que o concerne, ou seja as amizades e o ócio”(Inglehart, 2001:77).

Como diz Boudon (2002:51) “são sobretudo os valores que insistem na autonomia do
indivíduo que estão em alta; os valores que implicam a submissão do indivíduo a institui-
ções, ideias, princípios, etc. – estão ao contrário em baixa”.

A família, tão cara à modernidade não faz mais parte dos valores pós-modernos. Aliás,
e como refere Giddens (2002:57), “De entre as mudanças que estão a ocorrer por todo o
mundo, nenhumas são mais importantes do que as que afectam a nossa vida pessoal: sexu-
alidade, relações, casamento, família”.

A família desfaz-se e já não considera tão importante que os filhos vivam como a mãe
e o pai para serem felizes. A mulher também já não vive a sua vida em função dos filhos. Bem
pelo contrário, afirma a sua independência, e, normalmente, casa e tem filhos em idades mais
tardias, dedicando-se mais ao prazer e à sua realização pessoal e profissional. Aliás, como
refere, a propósito, Gil Villa, os papéis sociais atribuídos perderam definição e conteúdo. Os
“papéis sexuais antes claramente definidos em ‘instrumentais’ e ‘expressivos’ e ligados
respectivamente ao homem e à mulher sofrem uma profunda alteração com os movimentos de
libertação da mulher” (Gil Villa, 2002:5).

O que realmente conta é o prazer, é o “aqui e o agora”, sem consequências, nem respon-
sabilidades. Há um aumento evidente do Hedonismo, do consumo estéril, da frivolidade e
como diz Rojas (s/d: 42) “ao possibilitar-se ao homem, da sociedade do bem estar, a satisfação
de todos os apetites materiais (…) pode acontecer que se não abram outras vias mais ricas no
campo cultural e espiritual e venha a deslizar por uma rampa que termina na frivolidade”.

No entanto, a mudança para os valores pós-modernos não se deu, ao mesmo tempo,
em todos os países, nem da mesma maneira. É assim que Portugal e o Brasil embora tenham
situações semelhantes, já que de acordo com o Inquérito Mundial de valores lançado em
1990-91, Portugal pode definir-se como pertencendo a una “zona cultural hispânica que
inclui Espanha e Portugal que, empiricamente, se parece com as Sociedades latino-america-
nas (Inglehart, 2000:32), apresentam algumas diferenças, principalmente, no que diz respeito
ao valor dado à religião e à família.

Portugal pertence, ainda, ao grupo de países que se costuma desmarcar da América
latina, com uma grande quantidade e habitantes católicos, e, dentro deste grupo, é o país que
se situa mais perto dos valores de segurança dos de escassez, encontrando-se a meio
caminho entre o que podemos considerar os valores modernos e pós-modernos, a autorida-
de tradicional e a autoridade burocrática. E, embora, o Brasil se encontre no mesmo grupo
está bastante mais próximo da autoridade tradicional ou seja dá uma importância muito maior
que Portugal aos valores religiosos e familiares.

São, pois, países, que vivem numa transição em que, por vezes, se podem encontrar
momentos de ruptura e outros de continuidade. Caminham, no entanto, ambos, a grande
velocidade, para o que se considera a pós-modernidade e consequentemente para a adopção
de valores pós-modernos.
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TELENOVELAS: ESPELHO DE VALORES DA SOCIEDADE ACTUAL

Como refere Almenara (1997:69), “dos meios para não dizer o meio mais significativo,
dentro da cultura mediática na qual nos desenvolvemos, é a televisão”. E podemos dizer,
ainda, que as telenovelas em alguns países como Portugal e Brasil ocupam uma grande parte
do espaço televisivo, principalmente, o que podemos considerar o espaço nobre.

Daí que tenhamos optado por identificar estes valores pós-modernos nas telenove-
las já que estas, fruto de um meio de comunicação doméstico e privilegiado como a televisão,
permitem que entremos em contacto com realidades às quais não podemos aceder de forma
directa e “organizam a nossa visão da realidade e de nós mesmos” (Sampedro Blanco,
2000:125). Mais ainda, reflectem a estrutura e os valores da sociedade e podem operar como
agentes de mudança.

Também Giddens considera que as comunicações de massas estão associadas a
muitos aspectos da nossa sociedade e a televisão é o mais importante desenvolvimento dos
media nos últimos trinta anos. Como o próprio diz “A influência da televisão como um meio
de cultura não pode ser só vista em termos dos programas que oferece. A televisão fornece
os quadros de experiência, nos quais os indivíduos interpretam e organizam a informação
nas sociedades modernas” (Giddens, 1993:452), já que “a maior vantagem da televisão está
em apresentar-se dentro de casa, durante o dia e nas horas em que os membros da família se
reúnem, após exaustivo dia de trabalho” (Pasquini, 1975:124). Além disso, a televisão, como
diz Casetti & Chio, não é só “«um espelho do mundo»” mas também um exemplo, um cânon
de como «é» o mundo e de como se «deve» estar nesse mundo” (Casetti & Chio, 1999:312).

Neste contexto, as telenovelas tiveram e continuam a ter um peso muito especial dado
que, desde os primeiros dias, ganharam a hegemonia no panorama da cultura de massas em
todos os países. É assim que estas continuam a surgir como pivots da programação diária,
esteio do mapa semanal e quase emblema da globalidade dos programas de televisão brasi-
leira e portuguesa. Na verdade, como refere Moreira “a força do impacto de um fenómeno
cultural de massas mede-se, antes de tudo, pelos efeitos imediatos, de que a popularidade é
sem dúvida o mais gritante” (Moreira, 1980:50), já que, ao contrário da arte das elites inquie-
tante, é a repetição do já ouvido que importa ao público, a procura da ordem nas coisas, da
segurança, da familiaridade, que traz a telenovela. Também Paiva reconhece que “A teleno-
vela abriu um rasgão no tecido simbólico da sociedade, exibindo as frestas por onde circulam
valores em transição da nossa cultura de passagem de século” (Paiva, 1999: 224). A ficção
muda, assim, hábitos e costumes, sugere a moda, norteia a opinião pública e, em alguns
casos, mesmo, a tomada de decisões importantes.

As telenovelas são, pois, objecto privilegiado para o estudo dos valores de uma
sociedade porque a telenovela “como as demais mensagens da televisão e do cinema, deve
ser considerada um produto da sociedade na qual se apresenta, por ser produzida por esta
sociedade, isto é, revela como esta sociedade se organiza, quais os seus valores, quais os
seus costumes” (Tilburg, s/data:12) e porque partimos do pressuposto que as situações que
são colocadas no seu enredo são extraídas da vida social, ou seja “a cópia dos pequenos
gestos sem grandeza e das mesquinhas consumições quotidianas, numa imitação fiel da
dimensão trivial e familiar do mundo das aparências que é o nosso próprio” (Moreira, 1980:69).

Até porque uma boa telenovela avalia-se pela capacidade de produção de uma ade-
quada ilusão da realidade, sendo assim uma das ficções mais apreciadas e a que tem maior
correspondência à realidade humana pois “exacerba o imaginário não separando propria-
mente a realidade do imaginário mas facultando uma ficção reconhecível através de mecanis-
mos de identificação e de projecção com incidências eventuais sobre a vida quotidiana”
(Pais & Cabral, 1998:125).

Em suma, a telenovela está extremamente vinculada ao processo de modernização
dos países, sendo um verdadeiro termómetro desse processo enquanto interprete da vida
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social, mas também uma parceira constante no quotidiano, ultrapassando a questão do mero
lazer e daí que, cada vez mais, seja utilizada como um poderoso meio de marketing social.

Procurámos, assim, saber que tipo de valores transmitiam as telenovelas analisadas e
se esses valores correspondiam, de alguma maneira, aos valores já observados nestas duas
sociedades, por outros autores, em estudos anteriores.

METODOLOGIA

Escolhemos, para análise, uma telenovela brasileira e uma portuguesa dirigidas ao
mesmo tipo de público-alvo. São duas telenovelas de horário nobre, o seu campo de acção é
a cidade, e direccionadas não só para um público adulto mas também para os jovens, já que
estes têm um papel importante em ambas.

Gravámos 30 episódios de cada uma somando uma média de 58 horas por telenovela
e consultámos revistas que poderiam ter alguma informação mais pertinente sobre o desen-
rolar da história.

Procurámos aliar as contribuições de diferentes domínios do conhecimento para “apre-
ender o sentido das imagens televisuais, o que define antes uma postura hermenêutica ou
interpretativa, do que uma metodologia legitimada, a priori, pela função crítica e o espírito de
negação” (Cardoso Paiva, 2002).

Dos capítulos gravados foram transcritos não só os factos mais elucidativos sobre a
temática a estudar como ainda diálogos e situações que melhor a ilustravam. Dado serem os
valores a temática a estudar procuram-se analisar os seguintes eixos: a família, a
convivialidade/os amigos, o trabalho e o lazer, objectivos de futuro e maneiras de ser e estar
dos personagens.

Foi feita, assim, uma investigação de tipo etnográfico ou seja “uma observação direc-
ta de acontecimentos relevantes”(Simmons, 1969: 1) já que a observação participante é um
método a utilizar quando se querem obter “informações sobre comportamentos, discursos e
acontecimentos observáveis” (Costa, 1986: 143). E, neste caso, podemos, mesmo, dizer que
o adoptámos como método privilegiado já que a pesquisa de terreno é, em boa medida, a arte
de obter respostas sem fazer perguntas” (Costa, 1986:138).

Gostaríamos, ainda, de referir que notámos diferenças substanciais nomeadamente à
forma como as telenovelas brasileiras são elaboradas em relação às portuguesas. É, assim,
que esta, tal como a maioria das telenovelas brasileiras, está mais próxima da realidade não só
no que respeita às relações pessoais entre os personagens bem como no que se refere a
acontecimentos sociais, económicos e políticos que fazem parte da vida do país já que
mistura a ficção com a realidade social do Brasil trazendo à ribalta questões emergentes
transformando-as em temas de agenda para a sociedade. O mesmo não acontece nas teleno-
velas portuguesas já que em algumas e a estudada faz parte desse número, embora procurem
mostrar o quotidiano continuam a seguir, em parte, a tradição burlesca dos filmes portugue-
ses, que estiveram na moda nos anos 50/60, com situações humorísticas e muitas vezes de
puro non sense.

CONCLUSÕES

Da análise efectuada podemos dizer que as telenovelas estudadas revelam aspectos
importantes da vida e são um pretexto para repensar o imaginário social permitindo uma
compreensão dos países, das quais são originárias, com sociedades em metamorfose, já que
fornecem um meio de leitura da sociedade e da cultura portuguesa e brasileira e permitem-nos
aproximar dos símbolos que organizam essa vida em sociedade.
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Estas, embora fazendo parte de culturas e quotidianos distintos, mostram socie-

dades que vão na direcção da pós-modernidade que podemos constatar na maior tole-
rância para com a diversidade étnica, cultural e sexual, no estreitar de relações
interpessoais e no aumento da convivência, bem como nas posições assumidas face ao
trabalho e ao lazer.

O trabalho é visto principalmente, por parte dos mais jovens, de uma maneira bastan-
te diferente da dos seus pais, já que além de terem do mesmo uma visão puramente instru-
mental, servindo-lhes para obter o que lhes dá prazer, também, e, paradoxalmente, revelando
uma preocupação com o seu conteúdo revelando valores mais expressivos como a realização
pessoal e o gosto pelo que se faz. Há uma necessidade de auto-realização a par de alguma
complementaridade entre o trabalho e o lazer, lazer, esse, que está presente em variadas
actividades desportivas como o surf, o voleibol, a natação, que revela a grande importância
dada ao culto da imagem nos tempos de hoje, mas também nas constantes festas e nas idas
aos bares e às lojas.

A telenovela brasileira mostra, ainda, uma sociedade que dá muito valor á famí-
lia e à religião, o que não acontece na telenovela portuguesa. Enquanto que na brasi-
leira a família é o núcleo central à roda do qual se movem as diversas personagens e
que é constituído, na sua maior parte, por famílias tradicionais em que os homens
mantém o se estatuto de “chefes de família”, na portuguesa, ao contrário, 40% das
personagens ou vivem sozinhas ou em união de facto e as que vivem em família não
têm ligações muito fortes com a mesma. Raramente comem juntos, não realizam qual-
quer tipo de actividade em conjunto, passando a maior parte do tempo ou no quarto,
mostrando o seu carácter individualista, ou fora de casa, o que poderá reflectir uma
sociedade muito pouco ligada à sociedade tradicional.

Também no que respeita à religião há, como referimos anteriormente, algumas diferen-
ças entre as duas telenovelas e consequentemente entre os dois países. Enquanto que na
telenovela portuguesa há uma ausência total do tema religião, na brasileira essas referências
são constantes incluindo transmissões das cerimónias que fazem parte da religião católica
de uma forma integral. Assiste-se a todo o ritual de um casamento, de um funeral e de um
baptizado já para não falarmos das missas constantes. Há mesmo uma personagem feminina
que afirma a sua virgindade por ser católica e praticante, bem como outra que ensina o filho
a rezar as orações da noite.

Finalmente, podemos, ainda, assinalar em ambas as novelas as mudanças que se
verificam em termos de papeis atribuídos que são também um sinal de adopção de valores
pós-modernos. No que respeita aos papéis sexuais, a grande maioria das mulheres é não só
trabalhadora como ainda ganha a sua independência em relação aos homens, não ocupa
lugares secundários, normalmente ligados a estereótipos de género, como secretárias, enfer-
meiras e mulheres a dias, mas sim médicas, empresárias, biólogas, professoras e antropólo-
gas. Os homens, por seu lado, mostram também além do instrumental o seu papel expressivo
e esse lado já não faz mais parte do seu domínio privado, dos bastidores, mas vem para o
público. E é, assim, que vemos tanto numa como noutra homens a chorar em plena rua, junto
de outras pessoas ou mesmo o meio de uma festa.

Podemos, pois, dizer que estas telenovelas traduzem uma realidade observada atra-
vés do Inquérito Mundial de Valores de 1990/91, como já referimos anteriormente.

Para terminar, gostaríamos, ainda, de acrescentar que pode parecer estranho ca-
racterizar a telenovela como um instrumento que permite a compreensão da realidade
social de um país mas, o que é certo, é que, apesar de todos os filtros técnicos e ideoló-
gicos que possam ter, acabam por permitir ver essa mesma realidade social e daí que não
é por acaso que a ficção se tornou um assunto de interesse para os investigadores desse
mesmo social.
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RURALTECH* – ESTUDO SOBRE A PENETRAÇÃO
DAS TIC NO ESPAÇO RURAL

Ana Rita Garcia·*

Ana Paula Castela·*

RESUMO

O estudo, cujos resultados se apresentam, teve como objectivo o conhecimento da
penetração das tecnologias da informação e da comunicação, (TIC) na população rural
dos concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão. O universo é
constituído por indivíduos com 15 e mais anos, residentes nas freguesias com menos de
2500 habitantes. Foi utilizada a técnica de entrevista telefónica. A amostra é constitu-
ída por 342 indivíduos; a margem de erro é de +/- 5% com um nível de confiança de
95%, está estratificado por habitat rural.

Os resultados revelaram que 79,9% dos entrevistados não têm computador; 80,5%
afirmaram não possuir quaisquer conhecimentos de informática. Apenas 19,7% refe-
rem ter ligação à Internet.

1. INTRODUÇÃO

De facto, a utilização de uma tecnologia é um indicador de mudança social e
cultural, mais que um factor determinante dessa mesma mudança. Daí que a
verdadeira importância de entender a difusão e usos da internet (...) resida em
que podermos utilizá-la como ponto de entrada para compreender a transforma-
ção estrutural organizativa, cultural e tecnológica da sociedade (...) em todos os
âmbitos da vida quotidiana. (...) Trata-se de uma perspectiva analítica equiva-
lente ao que haveria de ter sido, no seu momento histórico, compreender o desen-
volvimento da sociedade industrial através da difusão e usos da electricidade.

Manuel Castells (2002)

Sabemos que a concepção de espaço e de tempo se alterou com o desenvolvimento
das novas tecnologias; a maior parte das relações humanas estavam vinculadas hic et nunc.
Com as possibilidades promovidas pela Internet (correio electrónico, chats, as páginas web...)

* Docente da Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
* Docente da Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
* Esta estudo foi desenvolvido no âmbito do Projecto Ruraltech - “Rede Europeia para a Promoção das

Novas Tecnologias em Espaços Rurais”, pertence à Iniciativa Comunnitária Interreg III B, Espaço
Atlântico.
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podemos estabelecer relações com outras pessoas sem que seja necessário um espaço e
tempo concretos.

A análise que propomos pretende reflectir sobre um contexto mais alargado de trans-
formação, ou seja, sobre a emergência da Sociedade em Rede como estrutura social caracte-
rística da era da informação.

A “Sociedade em Rede” é uma nova forma social que resulta de uma complexa
interacção entre a evolução social e tecnológica, e na qual a Internet tem um papel primordial:
é um meio de comunicação interactivo e uma infra-estrutura tecnológica decisiva para a
organização em rede dos vários aspectos da vida. A Internet não é um factor causal das
novas formas de organização social, mas o meio necessário para o desenvolvimento das
redes de interacção e comunicação.

Acreditamos, assim, que a análise dos diferentes usos sociais da Internet, do seu
processo de difusão, da sua relação com as esferas da vida social (comunicação, consumo,
informação...) é um ponto de partida para caracterizar os processos sociais de transformação
que decorrem na sociedade.

Castells (2003) sustenta que a análise da mudança social de que emerge uma nova
estrutura social assenta na detecção de transformações estruturais nas relações de produ-
ção, de poder e experiência. São estas alterações que conduzem a uma modificação significa-
tiva das formas sociais do espaço e do tempo e à emergência de uma nova cultura.

A Sociedade em Rede é um produto de um determinado contexto histórico que atra-
vessa as três últimas décadas do século XX.

A sociedade informacional, em termos tecnológicos, radica a sua génese nas possibi-
lidades oferecidas pelo desenvolvimento das comunicações, software e hardware, nos anos
70, todavia, o seu momento de massificação situa-se na segunda metade da década de 90. A
difusão tecnológica das grandes empresas e do Estado; a expansão do PC nas famílias; a
maior utilização de aparelhos de computação e comunicação; a facilidade de utilização da
WWW; a emergência de uma literacia de computadores entre as novas gerações; a promo-
ção da Internet no trabalho e no sistema educacional, flexibilizam as relações organizacionais
e espaciais à escala global.

Segundo Castells (2002), as redes são instrumentos apropriados: a) para a economia
capitalista baseada na inovação, globalização e concentração descentralizada; b) para o
trabalho, trabalhadores e empresas baseadas na flexibilidade e adaptabilidade; c) para uma
cultura de desconstrução contínua; d) para uma política destinada ao processamento instan-
tâneo de novos valores e estados de espírito públicos; e) e para uma organização social que
vise a suplantação do espaço e a invalidação do tempo.

A Internet responde, pois, a uma necessidade fundamental da sociedade que se
encontra enraizada na evolução social: a necessidade de funcionamento em rede. Acresce
que é uma ferramenta que permite a construção de projectos individuais e colectivos e a sua
utilização só terá valor acrescentado, se forem percebidas pelas pessoas as múltiplas
potencialidades que este serviço pode oferecer no desenvolvimento da sua actividade (Car-
doso et. al., 2005).

Porém, “A sociedade em rede, como qualquer outra estrutura, não deixa de ter contra-
dições, conflitos e desafios de formas alternativas de organização social” (Castells, 2002).
Assistimos a desenvolvimentos diferenciais a nível de infra-estruturas tecnológicas, por
exemplo. Também, encontramos fortes contrastes educativos, culturais entre a população de
mais idade e os sectores mais jovens e entre os meios urbanos e rurais.

Na verdade,

 “a população portuguesa tem reduzidos níveis de escolaridade (cerca de 80% da
população portuguesa tem uma escolaridade até ao 3º ciclo) com reflexos na



207
reduzida adopção e utilização de PC’s e de Internet, em especial nas faixas etárias
superiores a 35 anos (representa mais de 50% da população);
há uma elevada assimetria regional, indutora do continuado afastamento social e
económico das populações do interior;
há um reduzido nível de investimento em tecnologias da informação e baixa sofis-
ticação das empresas portuguesas” (UMIC, 2003:9).
Acresce que a “a adopção e utilização de serviços de banda larga em Portugal repre-

senta um esforço consideravelmente elevado no orçamento familiar português, quando com-
parado com os restantes países europeus”(UMIC, 2003:10).

Em síntese, a reduzida penetração de PC’s; o reduzido conhecimento das TI; o desco-
nhecimento de benefícios de adopção e utilização da Internet; a existência de zonas rurais
desfavorecidas com limitações de acesso a serviços de banda larga; o reduzido e inadequa-
do investimento nas TI; a ausência de condições que propiciem um quadro competitivo
favorável à difusão de serviços de banda larga, promovem desenvolvimentos diferenciais na
população portuguesa.

As zonas rurais correm, assim, o risco de “fractura digital”. A desigualdade de opor-
tunidades entre residentes em territórios urbanos e rurais é uma realidade que importa mati-
zar. Igualizar a adopção e utilização das novas tecnologias nos espaços rurais do território
atlântico é uma das estratégias de primeira ordem para conseguir uma ordenação territorial
equilibrada, e uma coesão económica e social da União Europeia. Na verdade, o acesso a
redes de comunicação verá surgir novas oportunidades empresariais no território favorecerá
a competitividade económica, reduzirá as disparidades económicas; gerará novos empregos
e melhorará a competência dos já existentes mediante a formação on-line, de acordo com o
estabelecido na Estratégia Europeia para o Emprego e as políticas de apoio europeias à
competitividade das PMEs.

Lembramos que estes objectivos foram estabelecidos na Estratégia de Lisboa e nos
planos de acção eEurope 2002 e eEurope 2005.

A mudança de hábitos e o surgimento de novas oportunidades possibilitará à popu-
lação a permanência no espaço rural e o desenvolvimento equilibrado do território. A fixação
de população evitará a massificação de conglomerados urbanos, a desertificação humana
das zonas rurais com efeito directo no abandono de ecossistemas agrários e naturais e na
perda de valores socioculturais e históricos que identificam um espaço.

O Projecto Ruraltech, Rede Europeia para a Promoção das Novas Tecnologias em
Espaços Rurais, pertence à Iniciativa Comunitária Interreg III B Espaço Atlântico, situa-se na
prioridade B2, cujos objectivos fundamentais são o desenvolvimento de sistemas de trans-
porte assegurando uma mobilidade sustentável e uma melhoria do acesso à Sociedade da
Informação.

Pretende reduzir os problemas associados às zonas rurais, neste caso, nos Conce-
lhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão e facilitar o acesso às novas
tecnologias.

As principais causas que levam à concretização do projecto são: a) o isolamento
geográfico; b) a escassez demográfica; c) a limitação de implantação de empresas; d) a falta
de investimento público nesta área.

Os efeitos manifestam-se no despovoamento; no subdesenvolvimento económico;
na desigualdade no que respeita às oportunidades da povoação urbana; num ciclo provoca-
do pelo isolamento.

As necessidades prendem-se com o melhorar a oferta de acesso às TIC; o difundir o
conhecimento das TIC; o aumentar a procura interna.

São objectivos, assim, do projecto: a) Analisar a procura actual e potencial das TIC
em zonas rurais; b) Promover a procura e a oferta das TIC mediante acções de formação e
difusão; c) Promover a igualdade de oportunidades entre a população de territórios rurais e
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urbanos, discriminando positivamente as mulheres; d) Avaliar e partilhar os resultados do
projecto entre as entidades participantes, à escala europeia; e)Transmitir os resultados do
Projecto às Autarquias, aos agentes de desenvolvimento económico e de cidadania.

O estudo que se apresenta cumpre um duplo objectivo, na consecução do Projecto
Ruraltech:

a) constituir um elemento de avaliação contínua do projecto;
b) analisar as necessidades de acesso, nas zonas rurais, à Sociedade da Informação

e da comunicação, bem como os efeitos de isolamento tecnológico das zonas
rurais sobre a demografia, o desenvolvimento económico e as oportunidades
laborais nestas zonas.

1. A REALIDADE NACIONAL E AS TIC

Desde 2001, que o Instituto Nacional de Estatística1 tem vindo a efectuar inquéritos
nacionais sobre a utilização das tecnologias de informação e de comunicação pelas famílias.

1.1.POSSE DE COMPUTADOR E LIGAÇÃO À INTERNET

A posse de computadores e de ligação à Internet pelas famílias portuguesas tem
vindo a aumentar, conforme podemos verificar, na tabela n.º 1:

Tabela n.º 1 – Posse de Computador e de Ligação à Internet dos agregados domésticos, 2001 – 2004 (%)

INE2 2001 INE 2002 INE 20033 INE 20044

% % % %

Computador 24,4 26,8 38,3 41,3
Internet 12,8 15,1 21,7 26,2

Fonte: INE
Os resultados dos inquéritos indiciam um aumento gradual da posse de computador

e da ligação das famílias à Internet, em Portugal, apresentando o último um crescimento mais
acentuado. Como podemos observar, na tabela, em 2004, 41% dos portugueses dispõem de
computador e 26% de acesso à Internet a partir de casa (27% e 15%, respectivamente, em
2002). Em síntese, entre 2002 e 2004, houve um crescimento médio anual de 25% no que
respeita ao computador, e de 33% no que se refere à Internet.

Analisando estes dados por regiões NUTS II (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo,
Alentejo, Algarve, R. A. Açores, R. A. Madeira) constatamos que Lisboa e Vale do Tejo e

1
 Em parceria com o Observatório das Ciências e Tecnologia, e a partir de 2002, com a Unidade de Missão
Inovação e Conhecimento (UMIC).

2
 Estudo efectuado no terceiro trimestre de 2001, em parceria com o Observatório das Ciências e Tecnologia

3
 Resultados de um Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias,
elaborado pelo INE com a colaboração da UMIC. Ao contrário do que aconteceu em 2001 e 2002, esta
operação estatística consistiu na criação de um inquérito específico para o efeito. A recolha de dados
decorreu no mês de Junho de 2003. Este inquérito segue as recomendações metodológicas do Eurostat. A
amostra foi composta por 6026 alojamentos familiares de residência principal, a que correspondem 9990
indivíduos com idades compreendidas entre os 16 e os 74 anos; foi estratificada por região NUT II e é
representativa de Portugal continental, e das Regiões Autónomas dos Açores e Madeira.

4
 Dados relativos a um Inquérito sobre Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas
Famílias, elaborado pelo INE com a colaboração da UMIC. A recolha de dados decorreu nos meses de Maio
e Junho de 2004. O período de referência dos dados é o primeiro trimestre de 2004. Enquadra-se no
âmbito do desenvolvimento das estatísticas da Sociedade da Informação. A amostra foi composta por
6026 alojamentos familiares de residência principal, a que correspondem 4432 agregados domésticos com
pelo menos um indivíduo com idade compreendida entre os 16 e os 74 anos perfazendo um total de 10023
indivíduos; foi estratificada por região NUT II e é representativa de Portugal continental, e das Regiões
Autónomas dos Açores e Madeira.
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Algarve apresentam médias superiores à nacional no que toca à posse de computadores
(50,2% e 41,6%, respectivamente). Em Lisboa (33,4%) e nos Açores (31,3%), também a per-
centagem de famílias com ligação à internet está acima da média portuguesa.

A Região Centro, onde se inserem as freguesias que estudámos, apresenta valores inferio-
res à média nacional (38,6% - posse de computadores e 26,1% - ligação à Internet a partir de casa).

A ligação à Internet a partir de casa é efectuada por modem por 52%; 33% optaram
pela banda larga e 15% por DSL. O desinteresse face à Internet, o preço e a iliteracia tecnológica
são os factores apontados que condicionam a expansão da Internet nos agregados familia-
res. Assim, dos indivíduos que não têm Internet em casa, 63% sustentam não querer ou não
ter interesse pela tecnologia; 56% e 54% realçam o elevado custo do equipamento e do
acesso; 53% declaram não saber utilizar a Internet.

1.2. UTILIZAÇÃO DE COMPUTADORES E DE LIGAÇÃO À INTERNET

Entre Janeiro e Março de 2004, 37% dos indivíduos indicaram ter utilizado o compu-
tador e 29% acederam à Internet.

A casa e o local de trabalho são os locais mais comuns de uso das TIC. O computador
é usado por 70% dos indivíduos em casa; por 54% no local de trabalho; por 21% na escola e
na casa de familiares/vizinhos/amigos. O acesso à Internet é feito, maioritariamente, a partir
de casa (58%); metade acede à tecnologia no local de trabalho, um quarto na escola/univer-
sidade e 20% em casa de familiares, vizinhos, amigos.

De acordo com o estudo citado, entre 2002 e 2004, houve um acréscimo de 10%, quer
na utilização de computador, quer na utilização da Internet. Registou-se, neste período, uma
taxa média de crescimento anual de 17% para a utilização de computadores e de 24% de
acesso à Internet.

Na Região Centro, 34,9% dos indivíduos utiliza computadores e 27,8% conecta-se à
Internet (respectivamente, menos 2,3% e menos 1,5%, relativamente às médias nacionais).

O padrão de utilização das TIC apresenta diferenças de género: a proporção de ho-
mens é superior à das mulheres (40,4% contra 34,1%) no que respeita à utilização de compu-
tadores, e de 32% para 26,8%, no que toca à Internet.

Também, a utilização de computador e de Internet varia com o nível de instrução:
entre os indivíduos detentores de um diploma do ensino superior a proporção de utilizadores
de computador e de Internet é de 91,9% e de 84,2%, respectivamente, contrastando com os
21,9% e 14,5% dos que têm um nível de escolaridade até ao 3.º Ciclo.

Acresce que utilização das TIC é inversamente proporcional à idade, à medida que se
avança para escalões etários mais altos diminui a proporção de utilização. São os indivíduos
da faixa etária 16 a 24 anos os que atingem níveis de uso de computador e de Internet (72,7%
e 63,7%, respectivamente).

A condição perante o trabalho influencia a utilização destas tecnologias: quase todos
os estudantes (96,1%) utilizam computador e 91,4% acedem à Internet. São 44,4% dos empre-
gados, os utilizadores de computador; 33,6% liga-se à Internet. Os desempregados são os
utentes minoritários das TIC (22,7% - computadores e 15,5% - Internet).

O estudo refere, ainda, que cerca de 80% dos indivíduos que acedem à Internet
enviam/recebem e-mails e pesquisam informação sobre bens e serviços; 50% utilizam a rede
para leituras/download de jornais/revistas online; 45% ligam-se às autoridades/serviços
públicos, 35% para obtenção de informações; 26% efectuam o download de impressos/
formulários oficiais. São 19% os indivíduos que recorrem a portais da Administação Pública
com serviços administrativos integrados (Portal do Cidadão).

Entre Janeiro e Março de 2004, apenas 3% da população adquiriu produtos online
para uso privado, o que corresponde a 10% dos utilizadores de Internet no mesmo período.
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2. AS TIC NAS ZONAS RURAIS DOS CONCELHOS DE CASTELO BRAN-
CO, DE IDANHA-A-NOVA E DE VILA VELHA DE RÓDÃO

Os membros Projecto Ruraltech desenvolveram uma metodologia conjunta, quer no
que respeita aos instrumentos utilizados, quer na definição do objecto de estudo. Na verdade,
só assim se poderia estabelecer uma comparação dos diferentes territórios do espaço atlântico.

O universo, deste estudo, é constituído por indivíduos com 15 e mais anos, residen-
tes nas freguesias com menos de 2500 habitantes dos concelhos de Castelo Branco, Idanha-
a-Nova e Vila Velha de Ródão. Apesar do estudo ser realizado através da técnica de entrevis-
ta telefónica, para a quantificação do universo são considerados também os lares que não
possuem telefone5 a que corresponde um universo de 32 311 mil indivíduos. A amostra é
constituída por 342 indivíduos com uma margem de erro de +/- 5% e para um nível de
confiança de 95%, está estratificada (unidades homogéneas entre si) por habitat rural, con-
siderando, meio rural as freguesias que pertencem a municípios com menos de 2500 habitan-
tes, como referimos. Dentro de cada estrato os lares foram seleccionados aleatoriamente.

2.1. ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO

Os dados foram recolhidos através de um questionário elaborado especificamente
para este estudo. É constituído por 16 perguntas relacionadas com o tema em estudo e 6 de
classificação sociodemográfica.

Os indicadores de análise são: a) Percentagem de lares com PC; b) Percentagem de
lares com acesso à Internet; c) Tipo de acesso: banda larga, normal…; d) Percentagem de
pessoas que utilizam a Internet (homens/ mulheres); e) Nível de formação em TIC: segmenta-
do por sexo; f) Locais de Acesso: casa, trabalho, centro de estudos ou universidade, termi-
nais; g) Interesse em frequentar cursos no âmbito das TIC.

2.2. ANÁLISE DOS DADOS

2.2.1.UTILIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Os resultados demonstram que 79,9% dos entrevistados não têm computador. Quan-
do questionados sobre as razões afirmam: a) 60,9% que não tem utilidade; b) 28,8% indicam
que não têm conhecimentos; c) apenas 5,5% concordam tratar-se de uma ferramenta cara.
Cruzando esta variável com a idade, constatamos que à medida que a idade aumenta o
interesse por esta tecnologia diminui. Os dados comprovam que só 1,2% dos indivíduos
pertencentes à faixa etária 15 – 24 anos referem que o computador não tem utilidade; 31,1%
dos inquiridos com idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos atesta que o aparelho não
tem qualquer utilidade; 67,7% dos entrevistados inseridos na classe etária 65 e mais anos
indica a pouca utilidade do objecto.

Se diferenciarmos os dados por sexo, concluímos que as mulheres renunciam mais às
tecnologias do que os homens. Os resultados do inquérito revelam que a falta de utilidade é
indicada por 69,5% das mulheres vs. 30,5% dos homens. A falta de conhecimento é atestada
por 72,2% das entrevistadas contra 27,8% dos entrevistados. A carestia é explicitada por
68,4% dos indivíduos pertencentes ao sexo feminino e por 31,6 do sexo masculino.
5
 A nível nacional 15 132 lares não possuem telefone. Os dados disponibilizados pelo INE no estudo
Indicadores de Conforto das Famílias de 1997, a taxa de posse de telefone estimada é de 79.9%. Em 1999,
os estudos efectuados pela Marktest apontavam para uma taxa de 90%. Em 2002, usando já como base o
universo de lares quantificados pelos censos 2001 do INE, os estudos efectuados apontam para uma taxa
de posse de telefone de 82.4%, o que representa 2 886 647 lares com telefone no continente, para um
total de 3 505 292 lares.
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Gráfico n.º 1 – Posse de Computador

Em suma, os utilizadores de computadores são mais homens (19,7%) do que mulheres
(7,5%); 29,4% têm idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos; 21,2% pertencem ao grupo
etário 25 – 64 anos; apenas 1,2% dos indivíduos com 65 anos e mais têm PC em casa.

Como observamos no gráfico n.º. 2, 80,5% não possuem quaisquer conhecimentos de
informática; 14,6% consideram ter conhecimentos básicos; 2,9% afirmam tê-los avançados.
Acresce que são, maioritariamente, as mulheres que afirmam não ter quaisquer conhecimen-
tos (71,4%). É o grupo etário que tem 65 e mais anos que manifesta, em maior grau, não ter
quaisquer conhecimentos – 57,6%. Só 7,6%, frequentaram cursos nesta área.

A esmagadora maioria dos entrevistados revela um total desinteresse em frequentar
cursos no âmbito de: informática (78,4%); Internet (83,7%); fazer download de impressos da
Administração Pública (87,4%); correio electrónico (82,9%); instalação de computadores (90,4%);
utilização de periféricos (91%). Todavia, a disposição de frequentar este tipo de cursos é
inversamente proporcional à idade; são os mais novos os que manifestam maior interesse,
seguidos dos pertencentes à faixa etária 25 – 64 anos e por fim os que têm 65 e mais anos.

Gráfico n.º 2 – Conhecimentos de Informática
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2.2.2. LIGAÇÃO À INTERNET2.2.2. LIGAÇÃO À INTERNET2.2.2. LIGAÇÃO À INTERNET2.2.2. LIGAÇÃO À INTERNET2.2.2. LIGAÇÃO À INTERNET

Gráfico n.º 3 – Ligação à Internet

Apenas, 11,7% referem ter ligação à Internet a partir de casa. A utilização desta
tecnologia é feita diariamente por 52,5% destes indivíduos. Indicam, ainda, que por mês
navegam, até duas horas, 14,3%; entre 2 a 8 horas 19%; entre 8 e 20 horas, 38,1%; e mais de
20 horas, 14,3%; os restantes não sabem ou não respondem. A classe etária 15 – 24 anos a
maior utilizadora das novas tecnologias (29,4%).

Preocupante é, ainda, o facto de exclusivamente 3% afirmarem a intenção de vir a
conectar-se. O interesse aumenta à medida que a idade diminui, na verdade, 22,2% destes
indivíduos têm idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos; 4,4% situam-se na faixa etária
dos 25 – 64 anos, e 0,7% dos que têm 65 e mais anos. Referem como principais motivos da não
ligação: não ter interesse (49%); sentir-se velho (23,5%); não saber utilizar (22,2%); ser caro
(5,2%); falta de tempo (4,2%); falta de conhecimentos (3,3%); falta de informação (0,7%).
Cruzando esta variável com a idade verificamos que a causa central apontada pelos mais
jovens é a falta de conhecimentos (37,5%); a falta de interesse é apresentada pelas outras
categorias etárias com 43,5% e 54,5%, respectivamente.

Se considerarmos a definição de internauta, do Eurostat, ou seja, a pessoa com mais de
15 anos que utilizou a Internet nos últimos 3 meses, os dados demonstram que só 10,5% dos
inquiridos se incluem nesta categoria. Se introduzirmos a variável idade, verificamos que em
47,1% dos indivíduos que navegaram no ciberespaço pertencem à faixa etária 15 – 25 anos;
16,7% têm idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos; apenas, 1,2% têm 65 e mais anos.

Só, 7,6% indicam ter frequentado um curso relacionado com a Internet; representam
29,4% dos indivíduos com idades entre os 15 e os 24 anos; 12,2% dos da classe etária 25 – 64
anos e 1,2% dos residentes com 65 e mais anos.

Deste conjunto de indivíduos, 19,4% aponta ter conhecimentos avançados de Internet,
77,8% declara ter conhecimentos básicos, 2,8% refere nenhuns. Cruzando esta variável com
a idade não há dados a acrescentar; na maioria todas as classes etárias têm, maioritariamente,
conhecimentos básicos de Internet.

O acesso à Internet é feito a partir de casa por 72,2%; do trabalho por 44,4%; da
Universidade ou do Centro de Estudos por 16,7%, de um terminal público por 2,8%, da casa
de amigos por 2,8%.

A maioria, 61,5% dos entrevistados, conecta-se, a partir de casa, à Internet através de
um modem; 23,1% instalou a ADSL; 7,7% utiliza a linha RDIS; e 3,8% recorreu ao cabo.
Quando inquiridos sobre se pensam alterar a ligação para Banda Larga, 26,3% anuem.

2.2.3.UTILIZAÇÃO DA INTERNET2.2.3.UTILIZAÇÃO DA INTERNET2.2.3.UTILIZAÇÃO DA INTERNET2.2.3.UTILIZAÇÃO DA INTERNET2.2.3.UTILIZAÇÃO DA INTERNET

A Internet é utilizada frequentemente para aceder ao E-mail, ler notícias, procurar
informações de trabalho e de estudo por 31,6% dos entrevistados; 30,6% dos indivíduos
indicam servir-se deste meio, com frequência, para efectuar operações bancárias; 27,8% dos
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residentes, nas freguesias em estudo, recorrem com assiduidade à rede para obter informa-
ções culturais e de lazer; 22,2% efectuam downloads de impressos da Administração Públi-
ca, com constância; 19,4% lêem, com pontualidade, as notícias locais com frequência; 13,9%
costuma retirar ficheiro de MP3; 11,1%  procuram informações de saúde e 8,5% retiram
vídeos da Internet. Ainda, 5,6% dos indivíduos utilizam esta ferramenta, com frequência,
para efectuar compras, jogar online, efectuar actividades de bolsa. Apenas, 2,8% usam com
constância esta tecnologia para participar em Chats e efectuar cursos on-line.

Gráfico n.º 4 – Conhecimentos de Internet

Gráfico n.º 5 – Tipo de Ligação à Internet

Ocasionalmente, a navegação na Internet serve para: indicações de programas cultu-
rais (44,4%) e de lazer (38,9%); ler notícias nacionais (38,9%) e locais (36,1%); comunicar em
chats (36,1%); obter impressos da Administração Pública (36,1%); aceder ao e-mail (33,3%);
adquirir informações sobre saúde e fazer downloads de vídeo (27,8%); procurar informação
para o trabalho ou estudo, praticar actividades da bolsa e descarregar ficheiros de arquivo
MP3 (25%); comprar on-line (22,2%); jogar on-line (13,9%); efectuar operações bancárias
(13,9%); frequentar cursos online e participar em operações da bolsa (8,3%).
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Existem ambientes na Internet, que ainda não são usados por internautas mas que

admitem ter intenção de os utilizar. Referem o desejo de efectuar cursos online (19,4%); de
procurar informações sobre a saúde (13,9%). As necessidades de aceder ao E-mail, de
procura informação cultural, de obtenção de impressos da Administração Pública, de gestão
de contas bancárias e da bolsa são indicadas por 11,1%.

Outras utilizações da Internet são recusadas por cibernautas: comprar, jogar online e
efectuar actividades relacionadas com a bolsa (55,6%); participar em Chats e frequentar
cursos online (44,4%), bem como descargar ficheiros de vídeos e de arquivos MP3 (38,9%)
são as mais expressivas. Na verdade, são actividades que implicam um maior conhecimento
por parte dos utilizadores e podem causar maiores desconfianças.

CONCLUSÃO

O Projecto Ruraltech – Rede Europeia para a Promoção das Novas Tecnologias em
Espaços Rurais –, está a ser desenvolvido pelo CEDER/IPCB, em parceria com associações
de desenvolvimento de França, Espanha, Gales e Irlanda. Entre outras acções, realizou um
estudo diagnóstico, com o intuito de averiguar a penetração das Tecnologias da Informação
e da Comunicação nas freguesias, com menos de 2500 habitantes, dos Concelhos de Castelo
Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão.

Concluímos que: estas localidades mantêm um claro isolamento no que respeita às
redes de comunicação, o que constitui um factor de risco de fractura digital. São zonas de
escassez demográfica, com uma limitada implantação de empresas; é clara a desigualdade de
oportunidades relativamente à população urbana; urge, assim, desenvolver projectos que
invertam esta situação.

Os objectivos fundamentais são: a) analisar a procura actual e potencial das TIC em
zonas rurais; b) promover a procura e a oferta das TIC mediante acções de formação e
difusão; c) promover a igualdade de oportunidades entre a população de territórios rurais e
urbanos, discriminando positivamente as mulheres; d) avaliar e partilhar os resultados do
projecto entre as entidades participantes, à escala europeia.

Em síntese, o estudo revelou que 79,9% dos entrevistados não têm computador;
80,5% afirmam não possuir quaisquer conhecimentos de informática. Apenas, 11,7%
referem ter ligação à Internet. Mais preocupante é o facto de exclusivamente 3,2/%
afirmarem a intenção de vir a conectar-se com a Internet. Só 7,6%, frequentaram cursos
nesta área. Já a esmagadora maioria dos entrevistados revela um total desinteresse por
cursos no âmbito de: informática (78,4%); Internet (83,7%); correio electrónico (87,5%).
Se considerarmos a definição de internauta, do Eurostat, ou seja, a pessoa com mais de
15 anos que utilizou a Internet nos últimos 3 meses, os dados demonstram que só 10,5%
dos inquiridos se incluem nesta categoria. Deste conjunto de indivíduos, 19,4% aponta
ter conhecimentos avançados de Internet, 77,8% declara ter conhecimentos básicos,
2,8% refere nenhuns. O acesso à Internet é feito a partir de casa para 72,2%; do trabalho
44,4%; da Universidade ou do Centro de Estudos 16,7%, de um terminal público 2,8%, da
casa de amigos 2,8%.

A maioria, 61,5% dos entrevistados, conecta-se à Internet através de um modem;
23,1% instalou a ADSL; 7,7% utiliza a linha RDIS; e 3,8% recorreu ao cabo.

Quando inquiridos sobre se pensam alterar a ligação para Banda Larga, 26,3% anuem.
Outra informação relevante prende-se com o facto de 55,6% terem correio electróni-

co gratuito; 16,7% utilizam o do trabalho; 8,3% o cedido pelo servidor. Utilizam frequente-
mente este meio de comunicação 36,1% dos inquiridos, ocasionalmente é usado por 33,3%;
11,1% referem que “Não usam mas pensam fazê-lo”; 16,7% declaram que não usam nem
tencionam usá-lo.
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Os utentes dos serviços da Internet procuram, sobretudo, notícias, informação cultu-

ral, formação ao lazer, serviços bancários, informação para trabalhos ou estudos e impressos
da Administração Pública.

Reiteramos a relevância deste projecto que tende a modificar a situação existente.
Num mundo em que a comunicação desempenha um papel fundamental no exercício da
cidadania, é incontornável a mestria de tecnologias que apontem para a propalada ideia de
igualdade de oportunidades entre o mundo urbano e o mundo rural. Acresce que pode ainda
fomentar o esbater de diferenças em localidades periféricas que assistem ao despovoamento
progressivo do seu espaço de afectos
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MARKETING E ENSINO SUPERIOR
A CONSTRUÇÃO DA PERSUASÃO - CAMPANHA DE
DIVULGAÇÃO DAS LICENCIATURAS 2004/2005 DO

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

Ana Rita Garcia·*

RESUMO

O presente artigo pretende reflectir sobre a utilização do Marketing no Ensino
Superior. Integra um estudo de caso sobre a construção da persuasão dos materiais
publicitários utilizados na Campanha de Divulgação das Licenciaturas 2004/2005 efec-
tuada pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB).

 INTRODUÇÃO

Kotler e Fox (1996) consideram que satisfazer os mercados não significa ignorar a missão,
a competência do ensino superior. O diálogo entre a instituição e mercados favorece ambos; a
competência da escola é a de determinar as necessidades, desejos e interesses dos públicos alvo
e responder eficientemente, melhorando, a longo prazo, o bem estar da comunidade.

Apesar da controvérsia (Litten, 1980, Gabbott e Sutherland, 1993 Kotler e Fox, 1995;
Taylor e Reed, 1995; Graeff, 1996; Harvey e Buscher, 1996 e outros autores), os princípios de
marketing são cada vez mais utilizados pelas instituições do ensino superior: mais competi-
tivas, o recrutamento de estudantes impõem-se, pelo que utilizam estratégias cada vez mais
sofisticadas para a apresentação e divulgação da imagem dos produtos, dos serviços.

A comunicação na educação representa um desafio; na verdade, a imaterialidade dos
serviços, traduzida no facto de não poderem ser vistos ou tocados, representados por
fotografia ou desenho, torna difícil mostrar o serviço em si (Eiglier e Langerard, 1991).

Para além dos meios tradicionais de comunicação, qualquer empresa possui outros
suportes: o suporte físico e o pessoal de contacto (Eiglier e Langeard, 1991). Ambos são
canais utilizados para contactar com o exterior. A imagem está cheia de indicações para o
consumidor; o pessoal emite um conjunto de mensagens sobre a empresa.

Uma instituição de ensino superior, como uma organização de serviços, dispõe destes
meios de comunicação. As formas de comunicação mais utilizadas são as relações públicas, as
publicações de marketing e a publicidade (Kotler e Fox, 1995). São técnicas com o intuito de
conquistar mercados, mediante a comercialização de bens e serviços (Davara, 1994). Têm como
objectivo dar a conhecer os produtos e os serviços e impulsionar a sua compra.

Em relação a outros meios de comunicação da empresa/organização, a publicidade
destaca-se porque: a) permite alcançar muitos públicos; b) o acesso aos media é caro, mas o

* Docente da Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Castelo Branco
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custo por contacto é diminuto; c) funciona segundo o princípio da repetição; d) oferece uma
mensagem simples, forte, única e é controlada pelo anunciante, apesar de alguns teóricos
discordarem da sua aplicação ao ensino superior, vivemos, numa sociedade em que todas as
organizações deste tipo utiliza.

Os objectivos da comunicação fundamentam-se em: a) Preservar e melhorar a imagem
da instituição; b) Construir e fixar a lealdade de antigos alunos; c) Atrair apoios; d)
Disponibilizar informação sobre serviços; e) Persuadir potenciais estudantes a candidatar-
se; f) Corrigir e completar informações acerca da instituição (Kotler e Fox, 1995).

Assim, segundo os mesmos autores, uma comunicação efectiva deve atender ao
público alvo, planear a resposta esperada, construir uma mensagem atractiva que contemple
a resposta, seleccionar os canais de comunicação adequados aos públicos-alvo, escolher
fontes que garantam credibilidade, verificar o feed-back.

1. ANÁLISE DO PERFIL DO CANDIDATO AO IPCB

Considerando estes pressupostos, no ano lectivo 2003/2004, uma equipa do CEDER/
IPCB (Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional) desenvolveu um estudo com o
intuito de conhecer quem eram os estudantes que se matricularam pela 1.ª vez nas Escolas do
IPCB e como haviam obtido conhecimento da instituição; pretendeu, ainda, perceber o
porquê da escolha dos discentes. Na verdade, tratou-se de uma pesquisa de mercado para
constituir indicadores que permitissem conhecer os públicos alvo e, seguidamente, actuar
de forma eficiente na atracção de alunos.

A maioria dos alunos que entrou no IPCB, no ano lectivo 2003/2004, tinha idades
compreendidas entre os 17 aos 24 anos (95,2%), idade natural de ingresso no Ensino Supe-
rior. Acresce que 54,2% dos inquiridos se situavam entre os 18 e os 19 anos. Apenas 4,8%
pertenciam a uma faixa etária superior a 25 anos. Analisando a idade dos alunos por Escola
verificava-se um padrão semelhante.

No que respeita à residência do agregado familiar, o estudo apurou que: 44,1% dos
alunos habita no distrito de Castelo Branco; 55,9% dos inscritos no IPCB são oriundos de
outros distritos (Santarém (8,8%), Guarda (6,9%), Leiria (5,5%) e Aveiro (4,8%)). Com menor
percentagem de alunos inscritos encontram-se os distritos de Vila Real (0,7%), de Faro
(0,7%) e de Beja (0,3%).

Outra informação, decorrente do estudo, referia-se aos grupos ou pessoas que influ-
enciaram os alunos no processo de candidatura ao Ensino Superior. Os resultados demons-
traram que, tanto na 1ª como na 2ª fases, são os “pais e familiares” os que têm maior peso na
tomada de decisão: representam (70,7%). Seguiam-se os “amigos e colegas”, com 13,9%, os
“professores do secundário”, com 1,7%, e, por fim, situam-se os próprios alunos a assumir a
sua decisão, com 10,2%.

A pesquisa efectuada permitiu, também, conhecer as principais fontes de informação.
A primeira fonte apontada, quer na 1ª quer na 2ª fases, foi “pais/ outros familiares” e os
“amigos e colegas”, com 37,1% e 21,8% respectivamente. A “rádio”, os “cartazes de rua”, os
“cartazes na escola” e as “informações prestadas por funcionários do Politécnico” foram
fontes de informação precariamente apontadas.

A pesquisa possibilitou ainda obter informações no que respeita aos factores que
presidiram à selecção do curso. Ressalta da análise que apontaram as “saídas profissionais”
e a “localização do estabelecimento”, com 28,2% e 18,7% respectivamente; estes dados
correspondem a cerca de metade das respostas obtidas, em ambas as fases. Com menor
peso, verifica-se que intervieram os seguintes factores: “instalações e meios/ materiais de
trabalho disponíveis”, a “proximidade da família” e “outra”, apenas apontado na 1ª Fase. A
vocação e o gosto próprio pelo curso constituem os motivos mais registados.
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Estas informações reflectiram-se, como veremos, na elaboração da Campanha de

Divulgação das Licenciaturas 2004/2005:

 Protagonizaram os materiais publicitários (anúncios, outdoors, folhetos, guia do
estudante, cartazes...) jovens que, presumimos, se situam num nível etário entre
os 18 e os 20 anos (analisaremos estes materiais, noutro ponto deste artigo, de
forma mais pormenorizada) - o público alvo primário.
Houve uma preocupação em publicitar os cursos em locais de residência de alu-
nos colocados no ano lectivo 2003/2004.
 O Instituto Politécnico de Castelo Branco privilegiou a utilização dos media para

publicitar os cursos que iriam funcionar em 2004/2005, procurando atingir, num
curto espaço de tempo, um grande número de pessoas. Este tipo de comunicação
permite desenvolver uma imagem e realizar uma política eficaz a médio e a longo
prazo. Os meios utilizados, maioritariamente, foram:

Jornais. Apesar de não serem uma fonte muito focada pelos estudantes, são
lidos/folheados por pais e familiares, os interventores primeiros na decisão
dos estudantes. Deste modo, além do público alvo primário (estudantes) reco-
nheceu-se a vantagem de informar/persuadir os pais e familiares utilizando
uma fonte mais apropriada a este outro público. O recurso à – notícia anúncio
– visou alcançar este grupo. Acresce que o IPCB publicitou os cursos em
jornais que cobrem a área de proveniência de grande parte dos alunos.
Outdoors. Estrategicamente colocados em estradas e locais de onde era oriundo
um número relevante de matriculados, em 2003/2004.

 Atendendo ainda ao facto de se ter verificado, através do inquérito, que os
alunos, na primeira fase, entraram maioritariamente, ao abrigo da preferência regi-
onal, o IPCB incluiu em toda a publicidade a possibilidade de usufruir deste
benefício. Aliaram-na à alusão de maior facilidade de entrada: dois candidatos que
possuam médias iguais, será facultada prioridade ao estudante residente em dis-
tritos abrangidos pela medida.
O enfoque nas “saídas profissionais” esteve, também, presente na redacção do texto-
publicidade que os jornais, não sediados em Castelo Branco, veicularam. A imagem de
Castelo Branco, como cidade dinâmica, empresarial, cosmopolita cujo desenvolvi-
mento se associa ao IPCB, favorece o presumir que o sucesso, no âmbito do emprego,
é possível (faremos uma análise mais profunda, num ponto seguinte).

Em suma, o conhecimento do público e das suas expectativas, gerou diferentes tipos
de comunicação dirigidos a vários segmentos de mercado.

Figura 1: Princípios de Marketing aplicados pelo IPCB
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2. ANÁLISE SEMIÓTICA DOS ANÚNCIOS DAS LICENCIATURAS DO IPCB
NO ANO 2004/2005

A análise do texto publicitário do IPCB pressupôs uma reflexão sobre o uso da semiótica
na construção das mensagens.

A Semiótica estuda os signos, ou seja, formas de veicular significados (imagens,
objectos, ritos, espectáculos, sons, comportamentos) e como se relacionam com: a) as pes-
soas que os utilizam; b) com os códigos ou sistemas em que os signos se organizam; c) com
a variedade de códigos existentes numa sociedade e numa cultura.

Considera a comunicação como forma de gerar significados na mensagem, por parte
do codificador e do descodificador.

Peirce distinguiu três categorias de signos: o ícone, com uma relação de semelhança
entre o signo e o objecto; o indício em que haveria uma ligação entre signo e objecto; o
símbolo que tem poder de comunicação porque as pessoas concordam que deve representar
aquilo que representa (por exemplo, uma aliança símbolo de casamento, o círculo fechado
aponta para o significado de união ininterrupta, ou se se quiser, eterna).

Saussure interessou-se pelo signo linguístico; a natureza arbitrária e convencional
do signo constituía o âmago da linguagem. Crê que não há uma relação entre significante e
significado; é a convenção, o acordo entre os utentes que estabelece a relação entre a parte
material e o conceito. Todavia, o signo pode iconizar-se: a parte material (significante) deter-
mina e é determinada pelo significado. (Na palavra murmúrio não é arbitrária a relação entre
a parte material – significante – e o conceito – significado -). Esta dimensão (do significante)
é relevante nos textos publicitários.

Os signos organizam-se em dois eixos: o sintagmático (combinam-se segundo regras
e convenções, organizando a mensagem) e o paradigmático (selecção do signo a utilizar).
Todas as mensagens envolvem selecção (paradigma) e combinação (sintagma). Assim, os
códigos são sistemas que seguem a organização dos os signos. Observam regras que os
membros de uma comunidade convencionaram, aceitaram; esta é a dimensão social da comu-
nicação. A percepção da realidade torna-se um processo codificador; implica a criação de
paradigmas e sintagmas, a identificação de unidades significativas.

São, assim, vários os códigos existentes: icónico, gestual, verbal, musical, entre ou-
tros, que se articulam entre si (mimo- postural-gestual, audio-scripto-visual).

De acordo com Giraud e Parnier (1991: 52) cremos que “ A semiótica interessa-se pela
significação, e não pelo signo. Ela não considera em primeiro lugar a relação do
significante com o significado (...). Ela considera que o plano da expressão (significante)
e o plano do conteúdo (significado) são articulados cada um por uma organização espe-
cífica: há uma “forma de expressão” (no caso do texto, a organização gramatical e a
estilística) e há uma “forma de conteúdo”, e a semiótica interessa-se particularmente por
descrever esta última”.

Passar do signo ao texto implica a atenção a uma prática significante multifacetada. A
etimologia de texto remete para textum, tecido, contextura, significante, cobre o discurso
linguístico, mas também uma sinfonia, um filme, uma mensagem, um comportamento (Barthes,
1977). Deste modo, na análise de qualquer mensagem interessa considerar todos os signos
que a constroem, descodificar as diferentes linguagens susceptíveis de gerar uma significa-
ção. As palavras e a(s) imagem(ns) que foram utilizadas na divulgação das Licenciaturas do
IPCB são, como mostraremos, reveladoras das intenções/finalidades que presidiram à sua
elaboração; também, a relevância do estudo do marketing é verificável na construção dos
textos e selecção das imagens.

A retórica e persuasão. Sabemos com Barthes (1970: 176) que “Começámos no oci-
dente a reflectir sobre a linguagem para defender o nosso quinhão”. No século V A.C., a
Sicília foi governada por dois tiranos que confiscaram as terras aos proprietários e as ofere-
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ceram aos soldados. Derrubada a tirania, os proprietários exigiram a reposição da legalidade.
Foram instaurados processos e os defensores (Córax e Tísias) para actuarem no Tribunal
criaram o primeiro tratado de argumentação1. A retórica, inicia-se, assim, com um “processo
de propriedade” (Barthes, 1970: 173).

A retórica foi, porém, disciplina nuclear de escolas onde se formavam os oradores.
Desde Homero que os gregos consideravam a eloquência com um dom divino, mágico.
No Górgias, de Platão, o orador é visto pelo lado positivo e negativo. Górgias defen-

de a sua arte como a mais bela, orgulha-se de ser um retor. Sócrates desconstrói a apreciação
positiva de Górgias, pondo em causa a virtude dos oradores; considera que alguns são
injustos, que usam a arte da lisonja, da adulação e, por isso, não persuadem para a prática da
justiça. O orador pode privilegiar o ensinar (docere) e persuadir para o bem, ou deleitar
(delectare2), ou seja, fazer por agradar, adular, manipular.

Elogiada e diabolizada, o certo é que a mestria da palavra, a eloquência permitia aceder
a cargos políticos e ganhos materiais. Em Roma, a arte da palavra estava associada ao poder, à
paixão pela glória. Cícero colocará a retórica num pedestal, tecendo o elogio da eloquência.

Aristóteles aponta o carácter do orador como um elemento de relevância. Escreve na
Arte Retórica (Aristóteles cit in Mendes, 2003:29): “Persuadimos pelo carácter (ethos),
quando o discurso é de natureza a tornar o orador digno de fé, porque as pessoas honestas
inspiram maior e mais confiança sobre as questões, em geral, e inteira confiança sobre as
que não comportam certeza, e deixam lugar à dúvida. Mas é preciso que essa confiança
seja um efeito do discurso, não de um preconceito sobre o carácter do orador”. Acrescenta:
“A persuasão é produzida pela disposição dos ouvintes, quando o discurso os leva a sentir
uma paixão (pathos), porque os raciocínios são diferentes consoante se sente dor ou
prazer, amizade ou ódio”. Refere, finalmente: “É o discurso (logos) que produz a persua-
são e o verosímil do que cada assunto tem de persuasivo”.

O Estagirita entende a argumentação como um conjunto de estratégias que organi-
zam o discurso persuasivo. Distingue cinco etapas, na sua produção: inventio, ou seja, a
procura de argumentos pertinentes para o tema; dispositio, a organização e ordenação dos
argumentos; elocutio, colocação em palavras e frases, materialização da argumentação;
memoria e actio, quer dizer, a apresentação ao público. Uma forma de raciocínio, fundado na
prova e na demonstração, subjaz a uma busca para estabelecer o verdadeiro. Assim, da
desconfiança de Platão à dignidade que Aristóteles introduz, vinte e cinco séculos após a
sua criação, a retórica e a argumentação voltam a interessar os estudiosos (Anscombre e
Ducrot, 1983; Martins, 2002). Condicionalismos vários estão na origem da sua reabilitação.
Talvez uma sociedade marcada pela competitividade do mercado, por tecnologias prenhes
de temores de hecatombes (Chernobyl, por exemplo), o crescimento da exclusão social, da
criminalidade, da discriminação social com as consequentes inseguranças e intolerâncias (11
de Setembro, 11 de Março) instalaram dúvidas face ao poder das armas, a valores, ao sujeito.
A melhor das armas, sabe-se, é a palavra. E a resposta à quietude que o tempo de crise
desencadeia, não pode radicar senão na(s) palavra(s), na argumentação. O pensamento
argumentativo procura opera com racionalidade. Mais associada à pragmática (disciplina

1
 Mito fundador da argumentação: “Córax terá aceite ensinar a sua técnica (argumentação) a Tísias e apenas
ser pago em função dos resultados obtidos pelo seu aluno (...). Caso Tísias ganhe o primeiro processo, terá
que pagar ao seu mestre; se perder, nada terá de pagar.(...) Tísias, que entretanto acabou os estudos, resolve
levantar um processo ao mestre, e sustenta que não lhe deve nada. Tratava-se do primeiro processo do
aluno Tísias, e das duas uma, ou o ganhava, ou o perdia. Na primeira hipótese, ganhava-o, e segundo o
veredicto dos juizes, nada devia. Na segunda hipótese, perdia-o, e dado o acordo estabelecido com o
Mestre, nada teria de pagar. Em ambos os casos, Tísias tinha as contas saldadas com o Mestre. Mas Córax
não se ficou. Constrói um contra-discurso, em que inverte o esquema da argumentação de Tísias. (...)
Primeira hipótese: Tísias ganha o processo. Dado o acordo que fez com o mestre, Tísias tem que lhe pagar.
Segunda hipótese: Tísias perde o processo. Segundo a lei, Tísias é obrigado a pagar o ensino que recebeu.
Nos dois casos, Tísias não tem outra saída que não seja pagar“.(Martins, 2002: 85,86)

2
 Será Aristóteles que definirá como funções da arte retórica: ensinar, deleitar e mover.
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que analisa os enunciados tendo em conta o contexto), argumentar significa, tendencialmente,
apresentar razões válidas que conduzam a uma conclusão.

Anscombre e Ducrot (1983: 8) afirmam que um locutor argumenta: “quando (um
locutor) apresenta um enunciado (ou uma série de enunciados) E1 (argumentos), no
sentido de fazer admitir outro enunciado (ou uma série de enunciados) E2 (conclusão).”

A argumentação liga um ou vários argumentos a uma conclusão. É certo que, não se
trata, às vezes, de demonstrar a validade de uma conclusão, ou a verdade de uma asserção.
Antes parte de um topos (um lugar comum) que subjaz à construção de discursos “aceitá-
veis”, coerentes (Ducrot, 1990). De acordo com o mesmo autor uma palavra remete para um
topos, ou conjunto de tópoi, que favorecem o conhecimento do que a palavra significa,
numa época, numa sociedade. Assim, em termos argumentativos a linguagem não é objecti-
va, é intencional, interpretativa.

O enunciado contém uma conclusão fundamentada num topos (lugares comuns,
pressupostos, fundamentos que possuem, em si, uma interpretação do mundo). Trata-se,
pois, de uma “sabedoria” comum, aceite, uma representação social.

Falar é, na verdade, argumentação, e argumentar é observar regras que decorrem da
contextualidade da prática social, do tempo e espaço da sua realização. Compreender um
locutor é ouvir/ler o que diz, escreve, e aperceber-se das intenções, prever a continuidade do
discurso, antecipar as conclusões. Ou seja, um argumento finaliza numa conclusão que
reenvia para as intenções do enunciador.

Do ponto de vista sociológico, a linguagem tem a eficácia que decorre do status do porta-
voz; é, também, inseparável da variedade dos contextos em que se emprega. E argumentamos não
apenas para comunicarmos, mas para que haja distinção, obediência, crença, sedução.

Argumentar é apontar um sentido, procurar convencer, procurar consensos. Mas serve
também para vincar diferenças. Palavras gramaticalmente correctas a par de palavras social-
mente aceites são necessárias para uma demonstração, para uma decisão razoável, justificada.

No século XXI, a complexidade da comunicação cresceu com o desenvolvimento
digital. Entre nós e o mundo há uma série de mediações, uma série de modos de ligação e de
conexão. Entre as tecnologias da informação, o cyberespaço multiplicou as mediações. O
ruído sobrevoa a comunicação. Misturar consumo e lazer é uma marca de modernidade. A
publicidade é, neste tempo, uma poderosa indústria de sedução. Uma imensidade de ima-
gens rodeia-nos, envolve-nos, colocando-nos numa situação de zapping permanente.

Quer-se ser à imagem da imagem: a anorexia, as plásticas, os piercings, cabelos ver-
melhos, azuis, verdes, elegem-se mas não estabelecem diferenças de ser, mas de parecer. A
publicidade tendencialmente veicula imagens de conforto e de sucesso e, por isso, cativa.

Babel3 venceu de novo?
Na verdade, a confusão de linguagens, a proliferação da comunicação, e sua

globalização implica a descodificação de múltiplas mensagens para que a nova Babel não
estilhace, não isole, não impeça a comunicação. Por isso ensinar a ver, ensinar a pensar, criar
espírito crítico pode fazer-se partindo da análise das linguagens (discurso e imagens) utiliza-
das para persuadir e convencer.

Como construir, então, anúncios publicitários para atrair alunos ao ensino superior?

3
 A Torre de Babel simboliza a confusão. A narrativa bíblica conta: Javé dispersou os seus construtores: “Em
toda a terra, havia somente uma língua, e empregavam-se as mesmas palavras. Emigrando do oriente, os
homens encontraram uma planície na terra de Senaar e ali se estabeleceram. Disseram uns para os outros:
“Vamos fazer tijolos, e cozamo-los com o fogo”. (...) Depois disseram: “Vamos construir uma cidade e
uma torre cuja extremidade atinja os céus. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre
a face de toda a terra.(...) O Senhor, porém, desceu, a fim de ver a cidade e a torre que os filhos dos homens
estavam a edificar. E o Senhor disse: “ Eles constituem apenas um povo e falam uma única língua. Se
principiaram desta maneira, coisa nenhuma os impedirá, de futuro, de realizarem todos os seus projectos.
Vamos, pois, descer e confundir de tal modo a linguagem deles que não se compreendam uns aos outros. E
o Senhor dispersou-os dali para toda a face da terra, e suspenderam a construção da cidade” (Génesis, 11,
1-9).
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3. ANÁLISE DOS ANÚNCIOS PUBLICADOS EM JORNAIS REGIONAIS
SEDIADOS FORA DO DISTRITO DE CASTELO BRANCO.

O anúncio publicitário utilizado em Jornais Regionais sediados nos distritos de
Portalegre (Fonte Nova; Ecos do Sor; Linhas de Elvas), Santarém (O Almonda, O Mirante,
Jornal de Abrantes, Notícias do Entroncamento, O Ribatejo, Notícias de Ourém), Guarda
(Nova Guarda), Viseu (Jornal do Centro) e Leiria (O Eco, Região de Cister) é composto por
duas partes. À esquerda da página, vemos um anúncio comum; à direita, vê-se outro com
uma apresentação idêntica às notícias do jornal. Sabendo que a notícia goza de um impacto
maior do que o anúncio, quer a nível da credibilidade, quer da atenção que desperta no leitor,
os técnicos de comunicação recorrem, por vezes, a este estratagema. Considera-se que um
anúncio redigido é tanto mais perfeito quanto mais se confunde com o texto do próprio jornal
onde for publicado (Lampreia, 1991: 26).

O anúncio de publicidade usado, tipo notícia, integra: um título, um lead, um corpo.
Contém muitas vezes, ilustrações.

Título: Castelo Branco a X minutos. Conforme se trate de uma localidade no distrito
de Portalegre, de Viseu, de Santarém, da Guarda, de Leiria. Este título utiliza o argumento de
que as distâncias são, cada vez, menores, em tempo gasto, na deslocação.

O texto e imagem do lead reforçam o título explicando que a A23 é um eixo rodoviário
que modificou/melhorou as acessibilidades. A proximidade, em tempo, informa-se entre Cas-
telo Branco e as localidades onde reside o agregado familiar dos alunos, é maior, mesmo
cumprindo a velocidade legal. Acresce que a promessa da ausência de portagens potenciava
as vantagens. A imagem/fotografia torna tudo mais verosímil.

A argumentação do corpo do anúncio articula-se em torno de dois títulos-chave:

Uma cidade moderna
Uma cidade universitária.

Cidade Moderna. O primeiro texto é menos extenso. Valoriza a cidade (muito moderna
e dinâmica), contextualiza o espaço. Para a caracterização são seleccionados traços que
indiciam, a nível económico, essa modernidade e dinamismo:

“mais de cinquenta mil habitantes”;
“zona empresarial, agora ampliada com cerca de 300 ha”;
“empresas de significativa dimensão”;
“dezenas de PME’s”;
“milhares de postos de trabalho”;
avançam-se nomes reconhecíveis: “Danone, Dielmar, Delphi, Centauro, Bitzer.

O retrato económico é atractivo, os argumentos são adequados. Uma “zona empresa-
rial” agora (quando?) ampliada, aponta para um desenvolvimento imparável no tempo. “Agora
ampliada” significa que o alargamento se efectua precisamente na hora da leitura da notícia;
os “milhares de postos de trabalho” num contexto económico em que a conclusão de uma
licenciatura não garante emprego, acendem a “luzinha” ao fundo do túnel, seduzem pais e
familiares a quem, tendencialmente, a notícia do jornal se dirige. Implicitamente o texto suge-
re que, da modernidade e da dinâmica de Castelo Branco, decorre a criação de postos de
trabalho, de “saídas profissionais”, factores determinantes na decisão de frequentar uma
escola, como referimos; trata-se de um facto razoável e desejável.

Outro aspecto de dinamismo e modernidade verifica-se no plano cultural. A primeira
referência é ao Centro de Belgais, de Maria João Pires. Projecto de dimensão nacional e
internacional constitui motivo de orgulho, traz à região milhares de pessoas para ouvir
concertos da pianista e de outros músicos que ali estagiam, aprendem. Acresce que o projec-
to abrange crianças de escolas da região e o Coro Infantil de Belgais tornou-se, também, uma
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referência cultural de mérito. Associar Castelo Branco a Belgais amplia a modernidade, o
dinamismo, infere cosmopolitismo já que indicia a capacidade de atracção à região de perso-
nalidades cuja fama ultrapassa, em muito, as fronteiras nacionais.

Situada no interior, a cidade valoriza a música e possui, também, facto novo no país,
uma “Orquestra Sinfónica da Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de
Castelo Branco”. Cidade e Politécnico em harmonia, em sintonia, cuidando ambos do prestí-
gio, da qualidade de vida na região.

O entrosamento, no final do texto, entre cidade e instituição de ensino superior, torna
inseparáveis o sucesso de uma e de outra. Todavia, o IPCB sobressai e sustenta este plano
cultural se atendermos à referência, não só à música, como a “estruturas ligadas às artes
plásticas e moda, etc.”. Valorize-se o “etc.”: a não descrição favorece que o leitor inclua as
suas crenças, desejos, imaginação.

Completando a ideia de modernidade e de dinamismo, em poucas linhas, fala-se do
plano recreativo e do divertimento. Parece dirigido aos jovens, este excerto. Porquê integrá-
lo numa notícia cujo público alvo são os pais? O inquérito realizado indicia a importância de
Pais e familiares na decisão do candidato. Para muitos jovens, o ensino superior significa a
possibilidade de viver numa cidade maior, plena de ofertas culturais e de lazer. O texto não
descurou este aspecto; fornece, aos pais e familiares, o argumento que torna o espaço
apetecível: “corridas de autocross”, “concertos de rock”, “bares” e “discotecas”, “muita
animação nocturna”, são elementos que exercem fascínio nos jovens, constituem argumen-
tos para os pais que, por razões económicas ou/e de segurança preferem o IPCB; e a verdade
é que, afinal, também existem na cidade, actividades e espaços de lazer para vários gostos.

Esquematicamente, a primeira parte do texto constrói-se:

Figura n.º 2 – Cidade Moderna

Cidade Universitária. O entrosamento harmonioso, entre a cidade e o IPCB, é retoma-
do; este excerto porém, revela a “dinâmica e qualidade” das “seis escolas superiores com
trinta e cinco licenciaturas, para mais de cinco mil alunos, provenientes de todo o país”. O
IPCB é, agora, o sujeito, o protagonista de “parte significativa da dinâmica cultural e técnica”
que caracteriza a cidade.
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A descrição da instituição continua com a indicação – denotativa – da proveniência

de alunos – depois de Castelo Branco, situa-se Santarém e Guarda – e enumera o “leque de
formações” a que podem aceder.

A enumeração, porém, não é feita aleatoriamente. Em primeiro lugar inserem-se as
artes e tecnologias (áreas prioritárias); depois, incluem-se cursos vários; a meio do parágrafo
situam-se os ligados aos serviços, e o texto fecha com a referência à área da saúde (outra área
prioritária).

Na verdade, o texto abre e fecha com chave de ouro; provoca o interesse, atrai, logo
de início e, conclui, enunciando formação que, no contexto actual, garante emprego.

A denotação da linguagem, para o leitor comum, é imprescindível, para solidificar a crença.

Figura: nº. 3 – Cidade Universitária

As imagens. Vivemos no século da imagem, ouve dizer-se com frequência. Talvez, de
resto, ao longo dos séculos, se tenha comunicado mais pela imagem do que pelo texto
escrito. Não é, pois, um fenómeno actual. Acresce que, raramente, a imagem pode prescindir
do texto escrito para ser totalmente descodificável.

A retórica da imagem, em publicidade e propaganda, tem uma dimensão relevante. Se
a imagem, por si só, não argumenta, é, porém, notável para amplificar o ethos (carácter que o
orador deve adequar ao público e deve parecer ter, evidenciando sensatez, sinceridade e
simpatia) e o pathos (acção do orador sobre as paixões, desejos e emoções do auditório, para
melhor persuadir).

Tomemos, como exemplo, as imagens que acompanham a notícia que, anteriormente
analisámos.

Cidade moderna: auto-estrada, imóveis com vários andares, um espaço verde com
água, a zona empresarial ordenada. O ethos é sugerido pelas conotações da imagem. Uma
cidade agradável, acessibilidade excelente (sem custos) com espaços de lazer e de trabalho
confortáveis, sem erros urbanísticos, afastada do caos, logo moderna.

O pathos radica na conotação:

a auto-estrada, o envolvimento, convida a percorrê-la;
o ordenamento dos espaços, os edifícios de andares, sugerem uma metrópole
onde é bom viver;
o espaço verde, de lazer, fascina pela serenidade, tranquilidade; inclui mesmo um
apontamento místico, de “reverie”: os repuxos de água elevados ao céu, sugerem
um espaço de meditação;



226
acomodada, moderna e confortável é, também, a zona empresarial: ordenada,
rodeada de verde, despoluída, a sugerir bem-estar, um ambiente saudável.

As imagens relativas ao IPCB foram sabiamente seleccionadas. Sublinhando o títu-
lo, a toda a largura, “mostra-se” uma escola aberta, arejada, moderna; o ambiente da sala de
aula, do local de trabalho, mereceu duas imagens; uma de descontracção (à esquerda), outra
de concentração no estudo. O lazer, sob um candeeiro, domina a parte final. Todos jovens.
Colectivamente, em pares, o companheirismo está presente. Afasta-se a temível solidão: em
Castelo Branco, os jovens convivem saudavelmente.

O ethos é sugerido pelas conotações de imagem: juventude, saudável, trabalhadora.
O pathos é gerado igualmente pelas conotações:

qualidade: a imagem do imóvel é apelativa;
dinamismo: estudo, trabalho.
Optimismo: as personagens sentem bem-estar, harmonia, em qualquer dos espaços.
Saúde: são bonitos, alegres e jovens.

Deixámos, propositadamente, para o final a imagem que protagoniza o anúncio. O
texto, neste caso, é essencialmente denotativo; informa sobre as licenciaturas que funcio-
nam no IPCB. Regista os antigos, os novos cursos e, num espaço bem visível, lembra as
“preferências regionais para este distrito”. O toque de modernidade não foi esquecido com
a indicação do site da Internet da instituição.

É porém, de novo, a imagem que se revela persuasiva: explica, cativa, influencia os
destinatários. Dirige-se ao ser que pensa, mas também que sente e que age. Imagem metafó-
rica - designa uma coisa pelo nome de outra porque tem traços de semelhança com ela -,
selecciona uma jovem que se mostra/quer símbolo dos jovens que frequentam o IPCB.

Para além da denotação (é jovem a maioria dos alunos), a imagem persuade pela sua
conotação. O ethos privilegia uma aluna bonita, moderna, trajada numa aproximação ao
“fausse négligé”: veste com simplicidade, ainda que aflore, na camisa uma marca; o penteado
é moderno, não usa adereços.

O pathos provoca:

vontade de ser igual; sorriso irresistível;
saudável: bonzeada, bem disposta;
dinâmica, optimista.

A imagem sugere que, quem frequenta o IPCB é assim; não se trata de um engano: a
aluna frequenta o IPCB; é, porém, uma imagem publicitária que, sem substituir o discurso, o
serve: modernidade, qualidade, juventude.

Cores: Como referimos, esta imagem surgiu, a cores, em determinados jornais (O
Almonda, Jornal do Centro, Ecos do Sor, o Eco, Jornal de Abrantes, Linhas de Elvas, Notí-
cias do Entroncamento, Região de Cister, Nova Guarda, Notícias de Ourém). É interessante
verificar como a sua significação saiu reforçada. Os tons de fundo são os laranjas, cores que
os psicólogos definiram como quentes. O vermelho, o laranja e o amarelo têm um poder
estimulante, excitante. Lemos em Chevalier e Gheerbrant (1994: 400): “ a meio caminho entre
o amarelo e o vermelho, o cor de laranja (...) simboliza, principalmente, o ponto de equi-
líbrio do espírito e da libido”. O ocre lembra a terra, o solo. São cores luminosas que
contrastam com o preto maioritário dos grafemas, presença, porém, necessária para contor-
nar o colorido e introduzir o peso, a frieza, do logos, pilar de responsabilidade da instituição
que elaborou o “texto”, em sentido etimológico.

A inclusão de rectângulos e quadrados em cores mais claras, bem como o vermelho
de grafemas, que inscrevem o novo, orientam a interpretação global, equilibram a mensagem

Verbos: Os verbos utilizados estão no modo indicativo. “Exprimem uma acção ou
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um estado considerados na sua realidade ou na sua certeza, quer em referência ao presen-
te, quer ao passado ou ao futuro” (Cunha e Cintra, 1984: 447). Referindo-se à cidade ou ao
IPCB, o texto prefere-o indubitavelmente.

O tempo presente (do indicativo) emprega-se para enunciar um facto que ocorre no
momento em que se fala (“Castelo Branco é hoje...”; “localiza diversas empresas de signi-
ficativa dimensão...”; “destacam a Danone, a Delphi, a Centauro...”; “Castelo Branco é
hoje...”; “...a cidade dispõe ainda de uma Orquestra Sinfónica da Escola Superior de
Artes”; “Castelo Branco apresenta uma forte dinâmica de iniciativas que vão desde as
corridas de autocross aos concertos de rock”; “Parte significativa da dinâmica cultural e
técnica, deve-se ao desenvolvimento do ensino superior”; “...o Instituto Politécnico de
Castelo Branco, o qual integra seis escolas”; “Para além do próprio distrito de Castelo
Branco, é o distrito de Santarém que, com cerca de quatrocentos estudantes, se encontra
mais representado”; “O leque de formações é muito diverso...”); para indicar acções e
estados permanentes ou assim considerados, como seja uma verdade científica, um dogma,
um artigo de lei. É o denominado presente durativo; acresce que o presente é usado para
conferir vivacidade a factos ocorridos no passado e para marcar um futuro próximo.

As formas de gerúndio (utilizadas 5 vezes) expressam o aspecto inacabado, não
concluído; traduz a ideia de duração, de repetição. Também as formas compostas apontam
no sentido de uma acção continuada. Esta opção não acontece por acaso. Na verdade, os
valores diferenciados do presente, bem como os de gerúndio e as formas compostas (“é
conhecido”) indiciam uma acção que se prolonga no tempo; evidenciam que as qualidades
são de agora, que se lê/ vê, mas se prolongam, continuam, se projectam no futuro.

A estrutura da página, a disposição, não é ocasional. O look da jovem, à esquerda prende
o olhar. Na verdade, segundo Lampreia (1991), é importante ter em linha de conta o princípio da
direcção visual quando se desenha publicidade. O autor refere: “Testes revelaram que, quando se
olha para um anúncio ou para uma página (...), começa-se por ver o ângulo superior esquerdo
e desce-se progressivamente, em diagonal, para o canto inferior direito” (1991: 89).

O texto mais compacto, atendendo ao público que se destina, situa-se à direita, espa-
ço desfavorável; porém, observa o princípio de harmonia (conjunto elementos claro, harmó-
nico e agradável à vista), de homogeneidade (ligação entre os vários elementos) preocupa-
ções notadas pelos construtores da publicidade.

4. ANÁLISE DOS ANÚNCIOS PUBLICADOS EM JORNAIS REGIONAIS
DO DISTRITO DE CASTELO BRANCO.

O texto, à semelhança do analisado, é, também, essencialmente, denotativo; procura
informar sobre a oferta formativa do IPCB a nível das licenciaturas. Realça os novos cursos
– Serviço Social, Solicitadoria, Radiologia, Cardiopneumologia, Tradução e Assessoria de
Direcção - em local privilegiado, sem deixar de incluir as já existentes. A indicação do site da
internet provoca no leitor a ideia de que IPCB utiliza as novas tecnologias de informação e
comunicação; trata-se de um Instituto Politécnico que acompanha as mudanças, moderno.

É um anúncio diferente do anterior; na verdade, as pessoas que residem no distrito de
Castelo Branco têm mais informação sobre a instituição. As preferências regionais são co-
nhecidas; acresce que, quase semanalmente, periódicos de referência no distrito, noticiam
acontecimentos em que o IPCB é protagonista ou participante.

É porém, de novo, a imagem que exerce a persuasão. O texto é meramente denotativo.
De novo, foram seleccionadas duas jovens que se mostram/querem símbolo dos estudantes
que frequentam o IPCB. O ethos privilegia alunas bonitas, modernas, trajadas numa aproxima-
ção ao “fausse négligé”. Uma usa adereços, ostenta os óculos de sol na cabeça, ambas vestem
com simplicidade, muito embora de acordo com os cânones de moda deste tipo de jovens.
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Figura n.º 4 – Anúncio publicitário publicado no Jornal do Centro

O pathos provoca:

vontade de ser igual; sorrisos irresistíveis;
saudáveis: bonzeadas, bem dispostas;
dinâmicas, optimistas;
cumplicidades.
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A imagem sugere, mais uma vez, que, quem frequenta o IPCB é assim; não se trata de
um engano: as alunas frequentam realmente o IPCB; trata-se, porém, de uma imagem publici-
tária que não substitui o discurso, que exerce a função de âncora e acrescenta traços de
modernidade, qualidade, juventude, cumplicidade.

Figura n. 5 - Anúncio publicitário publicado no Reconquista
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5. ANÁLISE DO ANÚNCIO PUBLICADO NO JORNAL RECORD

Também, neste caso, a imagem serve o discurso, a nível da persuasão, sem prescindir
das palavras. Reiteramos que a argumentação parte de um conjunto de tópoi, de lugares
comuns; a publicidade usa-os, enquanto discurso da doxa: juventude, sedução, saúde,
diferença, natureza, autenticidade, relação qualidade/preço, são chave para o acesso de
qualquer produto/serviço.

As imagens que se oferecem elegem jovens que preencham qualidades que a socie-
dade privilegia. Todos os anúncios publicitários do IPCB as incluíram. E porque, como
dissemos, a publicidade parte do ethos – do emissor - , mas valoriza o pathos, (a paixão,
emoção que desencadeia no receptor), a mensagem é veiculada sobretudo pela conotação
emergente da imagem; não é a mensagem escrita que apela; o efeito de persuasão radica
essencialmente na imagem.

A psicologia utilizada pelos/nos media (ethos e pathos) inspira-se, normalmente, na
psicanálise. Funciona como a voz do Pai omnisciente, poderosa, afectiva e que tranquiliza;
paralelamente desencadeia uma fusão narcísica entre a mensagem (imagem) e o Eu.

Assim, ampliando o ethos e o pathos, a imagem que acompanha a mensagem no jornal
Record – diário desportivo – sugere:

Ethos: um jovem forte, moderno, com sweat-shirt listada; sobre a imagem anunci-
am-se dois cursos: fisioterapia e educação física.
Pathos: saúde; segurança; determinação; responsabilidade; tranquilidade.

Um jornal desportivo interessa, sobretudo, aos amantes do desporto. O jovem da
imagem preenche os quesitos de um desportista; corpo saudável, ar determinado, moderno
na apresentação/representação de quem é, divulga licenciaturas que “seduzem” os leitores:
Educação Física e Fisioterapia. Ambos os cursos remetem para a ideia de Desporto. As
saídas profissionais são presumíveis, cabem no desejo dos jovens: treinadores, fisiotera-
peutas associam-se a grandes competições desportivas, a estádios, sobretudo, de futebol.

O discurso é, sem dúvida, denotativo, a função referencial; é, pois, a imagem que é
explorada pelo ethos e pathos. Não existe explicitamente, nenhum tipo de argumentação, mas
a imagem deixa perceber que os jovens podem tornar-se semelhantes ao seleccionado; é
forte, saudável, determinado, moderno; permite a projecção narcísica porque re-presenta
bem os que decidem frequentar licenciaturas que garantem empregabilidade, em ambientes
apetecíveis, a quem pratica e ama o desporto.

Lembramos ainda que esta campanha decorreu em Junho, mês em que decorreu gran-
de parte do Euro 2004, uma época em que o desporto prendeu a atenção de uma enorme
maioria dos portugueses.

 6. ANÁLISE DO ANÚNCIO PUBLICADO NO JORNAL  A BOLA

A imagem que protagoniza a página do jornal A Bola é a de um campo de futebol. O
verde, o vermelho, o branco, o emblema do IPCB, colocado sobre o relvado a anunciar
“novas licenciaturas” não descuram o momento. As cores a sugerem a portugalidade – verde
e vermelho -, e, também, a atenção e apreço do IPCB pelo desporto-rei. Considerando a
elevada auto-estima que o Euro 2004 desencadeou – nunca se viram tantas bandeiras portu-
guesas no país e porque o entusiasmo atravessou a sociedade portuguesa -, a publicidade
privilegiou uma imagem que influi na “leitura” do discurso que a acompanha. O logos que
serve a divulgação é informativo, denotativo; de novo, é a imagem que se revela geradora da
conotação. As “novas licenciaturas” são anunciadas a vermelho e preto, sobre o relvado.
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No topo, retoma-se a divulgação dos cursos em Educação Física e Fisioterapia; o
emblema do IPCB, situa-se a meio da imagem, um espaço privilegiado: aí caem os “olhos” do
leitor mesmo do menos atento. Segue-se a descodificação do brasão; a partir do meio da
página sobressaem as “novas licenciaturas”: Serviço Social; Solicitadoria, Radiologia,
Cardiopneumologia, Tradução e Assessoria de Direcção.

Figura n.º 6 – Anúncio publicitário publicado em O Record

Estamos perante cursos (dois ligados à área da saúde) que tentam responder à procu-
ra de técnicos superiores em domínios em que se se verifica um déficit da oferta. Reiteramos
que um dos factores que está presente na decisão de frequentar o ensino superior, da
selecção da instituição, decorre das saídas profissionais.
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A enumeração das escolas do IPCB, no lado direito, a preto, em fundo azul, com

indicação a vermelho do (novo) – repetição da informação, cumprindo as leis da publicidade
– não é aleatória. O discurso tem ainda a função referencial: as licenciaturas existem, as
novas são assinaladas com cor diferente. É da cor utilizada que emerge uma significação
afectiva. O verde que é a cor de fundo do lado esquerdo da página, é “uma cor tranquilizan-
te, refrescante, humana”, se “... é o despertar da vida”, “... a cor da esperança, da força...”,
simboliza também “o verde dos movimentos ecologistas” e “... um conhecimento profundo,
oculto, das coisas e dos destinos” (Chevalier e Gheerbrant, 1994: 682, 683).

Do lado direito, predomina o azul: “... a mais profunda das cores” (Chevalier e
Gheerbrant, 1994: 105). Igualmente ligado à natureza, é cor pura, suaviza. O ruído que a
representação do campo de futebol poderia sugerir é esbatido pela presença do azul, porque
“o azul desmaterializa tudo o que se liga a ele”. Seguindo, ainda, Chevalier e Gheerbrant
(1994:105) aceitamos que “Entrar no azul é um pouco o que acontece em Alice no País das
Maravilhas: passar para o outro lado do espelho.” Caminho do devaneio, para um pintor
como Kandinsky (cit. in Chevalier e Gheerbrant, 1994: 105) se “o verde dá a impressão de
repouso terrestre e de contentamento consigo mesmo (...) a profundidade do azul tem uma
gravidade solene, supra-terrena”.

Os caracteres gráficos, em branco, sobre o verde, têm maior dimensão tornam-se mais
legíveis, apontam para uma valoração positiva. O branco é “matricial”, “puro”, “rico em
promessas”, “em virtualidades” (Chevalier e Gheerbrant: 1994: 129). Um rectângulo em tons
de azul, evidencia as “novas licenciaturas”. O vermelho vivo é considerado: “... símbolo
fundamental do princípio da vida, com a sua força, o seu poder e o seu brilho”. Que outro
tom para anunciar a novidade? Sabemos a sua “ambivalência”, mas é indiscutível “o fascínio
da cor vermelho, que traz em si intimamente ligadas as duas profundas pulsões humanas:
acção e paixão, libertação e opressão” (Chevalier e Gheerbrant, 1994: 686).

Para os restantes grafemas foi usado o preto. Tendo como fundo o azul, o preto é
legível e , ainda segundo Chevalier e Gheerbrant (1994: 540) pode, a par de múltiplos traços
negativos que a cor suscita, estar ligado “... à promessa de uma vida renovada”.

Em todas as imagens, não é esquecido o toque da modernidade tecnológica com a
indicação no fundo da página do endereço electrónico da instituição.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No que se refere à construção da mensagem, os materiais publicitários usam jovens
alunos do IPCB idênticos a potenciais alunos do ensino superior. A inclusão de publicidade/
notícia, em jornais regionais não sediados no distrito de Castelo Branco teve como intenção
prestar uma informação sobre a cidade e o IPCB. É legível o destinatário-alvo da notícia: o
texto dirige-se mais ao pais do que aos jovens, embora introduza aspectos que interessam
aos alunos, por razões que explicitámos. Na verdade, a argumentação aduzida pode ser
invocada pelos pais para persuadir à inscrição, numa escola, instalada numa cidade promis-
sora no campo das saídas profissionais, mas também do lazer, da vida nocturna, do convívio.

Toda a campanha, porém, utiliza imagens de jovens simpáticos, modernos, saudáveis
que suscitam o interesse/desejo de identificação por parte de futuros discentes,

Verificamos, assim, que a campanha publicitária efectuada observou as normas que
devem estar subjacentes ao marketing de educação.

O discurso é denotativo, informativo, a função predominantemente referencial. Enu-
mera os cursos existentes, as escolas que constituem o IPCB, as novas licenciaturas que
oferece no ano lectivo 2004/2005. É certo que o texto publicado em jornais regionais de onde
eram oriundos os estudantes que se matricularam no IPCB em 2003/2004, é constituído
partindo de argumentos que veiculam uma ideia verosímil da cidade de Castelo Branco e do
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IPCB. São, sem dúvida, as imagens que têm a seu cargo, as conotações, a persuasão. Pergun-
tamos, assim: a publicidade é compatível com as Escolas de ensino superior?

Figura n.º 7 – Anúncio publicitário publicado em  A Bola

Responderíamos, afirmativamente, sobretudo se pensarmos, como dissemos,
que a publicidade não exclui o contraditório. Acresce que o público alvo, bem como os
canais utilizados, remetem para mensagens a ser decifradas por pessoas com espírito
crítico.

A arte de persuadir pelo discurso deve o seu valor, neste caso, ao serviço que presta.
É certo que o emissor, quem diz, pode não dizer simplesmente, sinceramente, o que pensa,
sobretudo se pretende convencer os outros. O que significa, porém, a sinceridade? Sabemos
que não é pelo facto de um político ser sincero que convencerá os outros da vantagem das
suas propostas.
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De resto, a desconfiança relativamente à linguagem usada pela publicidade, decorre

da desconfiança relativamente à linguagem que serve para expressar o pensamento e para o
ocultar, também.

Na verdade, sobre alguns problemas, raciocinamos como se existisse na terra ou no céu
uma fórmula para uma boa resposta. Não é assim. Que dizer dos discursos dos advogados e dos
políticos, entre outros? Não pretendem, como os puublicitários, triunfar expondo a sua verdade?

Não vence, às vezes, o que tem razão, mas o que domina melhor as técnicas da
comunicação, o que detém a força da palavra.

Acresce que a publicidade não se pode exterminar. Suscita abusos, faz triunfar habi-
lidades, em detrimento do racional, mas também interfere em domínios em que se revela
essencial: campanhas humanitárias utilizam-na com bons resultados.

Cremos, assim que, em democracia, é possível contestar as mensagens, contradizê-
las; assim, o risco de manipulação reduz-se. O critério ético obriga a que haja uma abertura a
todas as objecções que um texto possa suscitar.

Em clima de liberdade, de possibilidade de contestação, de competição com outras
escolas de ensino superior, o IPCB divulgou com textos e imagens a instituição. Observou
normas, atraiu alunos atingindo objectivos que se prendem com:

oferta de cursos que respondam à procura dos alunos e do mercado;
preservar o funcionamento das escolas, garantindo financiamento e desenvolvi-
mento e enriquecimento do ambiente escolar;
potenciar o desenvolvimento racional, reduzindo as assimetrias entre o litoral e o
interior, impedindo a desertificação e participando no ordenamento do território;
incentivar o desenvolvimento regional, fixando técnicos superiores qualificados
em diversos domínios, formando uma massa crítica, capaz de investigar as neces-
sidades da região e elaborar projectos que promovam a qualidade de vida.
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SOBRE A APLICABILDADE DO ORÇAMENTO BASE
ZERO (OBZ) ÀS AUTARQUIAS LOCAIS

Francisco José Alveirinho·*

RESUMO

O presente ensaio visa aferir, no âmbito do processo orçamental, sobre a aplicabilidade
e viabilidade de aplicação do Orçamento Base Zero (OBZ) às Autarquias Locais (AL).

Apesar das fraquezas desta “filosofia” orçamental, tentar-se-á demonstrar as suas
virtualidades, num contexto de endividamento geral das AL que, ano após ano, tem
vindo a aumentar cada vez mais, a par de uma crise estadual, cuja saída parece residir
unicamente num exercício “base zero”, como forma de conter e reduzir a despesa
pública e o défice orçamental.

O nível da despesa pública autárquica tem vindo a crescer a ritmos superiores ao da
arrecadação das receitas. Desta forma, e perante este cenário, o OBZ poderá ajudar as
AL, que optarem pela sua adopção, a reduzir as despesas e a conter o nível de
endividamento, apesar das desvantagens subjacentes a este tipo de processo orçamental,
justificadoras do insucesso e abandono do modelo. É ainda inquestionável que o mes-
mo possui diversas virtualidades que aconselham a sua utilização, de tempos em
tempos, na medida em que ignora o passado e, se correctamente aplicado, elimina
sobreposições, duplicações, desperdícios, ineficiências, fomenta a transparência e motiva
os intervenientes.

Apesar dos limites legais à capacidade de endividamento das AL, estas têm vindo
nos últimos anos a aumentar o recurso ao capital alheio, quer por via da contracção de
empréstimos, leasing, Aluguer de Longa Duração (ALD), factoring, etc., quer adop-
tando orçamentos incrementalistas aumentando, assim, a sua dependência dos emprei-
teiros, fornecedores e prestadores de serviços.

 1 - INTRODUÇÃO1 - INTRODUÇÃO1 - INTRODUÇÃO1 - INTRODUÇÃO1 - INTRODUÇÃO

O Orçamento de Base Zero (OBZ) foi criado nos EUA em finais da década de 60 e
início da década de 70, no âmbito da racionalização da gestão, esta técnica orçamental tem
vindo a ser aplicada quer no sector público estadual, quer no sector privado e mostra-se, ao
nível do seu conteúdo técnico, muito mais restrito do que outros sistemas, porque se limita
quase exclusivamente à hierarquização selectiva de meios e à sua tradução orçamental.

Pretende romper com o passado e eliminar a tendência habitual do incrementalismo quase
automático, em especial, nas despesas de funcionamento. O OBZ tem subjacente uma alteração
substancial no ajustamento do processo orçamental e do orçamento à real capacidade de recur-
sos das Autarquias Locais (AL), sejam eles de natureza financeira, material ou humana.

* Docente da Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Castelo Branco
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2 - O QUE É O OBZ

O OBZ é um tipo de orçamento que parte do princípio de que na sua elaboração não
devem ser consideradas as receitas e as despesas realizadas nos exercícios anteriores, nem
mesmo os saldos que transitam da gerência anterior, como é o caso das AL, porque gozam de
autonomia administrativa, financeira, com património próprio.

Este tipo de orçamento rompe, assim, com o passado, com o histórico das AL. É a
partir de um pormenorizado programa de planeamento das actividades e funções a prosse-
guir que se procede à elaboração do orçamento que deve ter subjacente uma clara definição
das metas e objectivos a atingir, bem como das necessidades de recursos humanos, materiais
e financeiros, definidos num quadro realista e tendo em atenção a situação económica,
financeira e patrimonial das AL.

Todavia, o sucesso da metodologia subjacente ao OBZ reside no facto das direcções
política (eleitos locais) e técnica-administrativa (dirigentes) devem ser profundas conhece-
doras da legislação aplicável, da estrutura orgânica, do regulamento interno, do quadro de
pessoal e da realidade autárquica.

De salientar que o conhecimento exigido às direcções política e técnico-administrati-
va deve ser bastante minucioso e apurado, porquanto na elaboração do orçamento para
determinada actividade ou função, implica saber quantos postos de trabalho são necessári-
os, nível remuneratório e os requisitos ao nível do conteúdo funcional. Só na posse de toda
a informação detalhada necessária se poderá optar com rigor as despesas envolvidas, inclu-
indo as variadas despesas correntes e de capital que caem na área de responsabilidade de
cada interveniente que por sua vez se deve integrar nos objectivos da equipa de planeamen-
to e que deve acompanhar de forma permanente a execução do OBZ, introduzindo as correc-
ções julgadas necessárias, desde que devidamente fundamentadas.

3 - FUNDAMENTAÇÃO

Perfeitamente delimitado às funções planeamento e execução orçamental, o OBZ
estratifica o orçamento em funções, projectos e acções com relevo para as AL, enfatizando
estudos, actividades e investimentos, analisando-os de forma individual e isolada, na medi-
da em que permite a elaboração de pacotes de decisões que são objecto de discussão e
possibilitam a sua avaliação económico-financeira de forma individual para cada uma das
actividades/funções. Viabiliza e fomenta não só uma correcta tomada de decisões ao nível
estratégico, mas também adequadas políticas de trabalho ao menor custo possível, porquan-
to permite conhecer com precisão os encargos legais, éticos e sociais, na medida em que
também personaliza as actividades futuras, define os métodos de trabalho e permite, assim,
a oportunidade de ajustar as AL à satisfação das necessidades sociais.

Por outro lado, os autarcas passam a ser adequadamente responsabilizados e avalia-
dos, situação vista num contexto de órgão colegial/equipa, podendo constituir um estímulo
bastante positivo para os eleitos que, ao acompanharem a sua execução e através da compa-
ração entre o previsto e o realizado, lhes permite uma rápida alteração/modificação em tempo
oportuno e de forma mais adequada.

O OBZ é uma ferramenta de planeamento que pode proporcionar aos autarcas uma
razoável segurança quer na sua execução, quer no seu acompanhamento. Consiste, assim,
num exercício rigoroso de alternativas de escolhas de novas soluções não descurando os
riscos subjacentes e a responsabilidade de cada eleito.

Por isso, é vulgar no contexto actual afirmar-se que o OBZ tira uma fotografia do
desejado no futuro e fornece um guia obrigatório a seguir com vista à prossecução dos
objectivos e metas traçadas.
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Virado para o estudo e análise das potenciais alternativas de um pacote de decisões

constitui um óptimo campo de iniciativa e de criatividade, tendo como objectivo a actuação
competitiva do mercado que permanentemente exige novas avaliações ou reavaliações dos
negócios existentes, face às mudanças tecnológicas e à rapidez e vicissitudes do mercado e
comunidades locais.

4 - AS AUTARQUIAS LOCAIS E O OBZ

As AL são pessoas colectivas de direito público, dotadas de autonomia administra-
tiva, financeira e patrimonial que gozando de personalidade jurídica, representam uma forma
de poder descentralizado na organização administrativa do Estado. Defrontam-se, actual-
mente, com diversos problemas entre eles o de natureza orçamental, decorrente do elevado
nível de endividamento que as mesmas evidenciam.

Poderá então o OBZ dar uma resposta positiva e concreta a este problema que aflige
as AL actualmente?

Até ao momento poucas foram as AL que tentaram adoptar o OBZ, situação que
denota uma fraca preferência e adesão pela técnica orçamental.

Mas será assim?
A sua não aplicação prende-se, em geral, com o facto do desconhecimento generali-

zado desta técnica de processo orçamental. Com efeito, lutando as AL com escassez de
recursos a todos os níveis, podem encontrar no OBZ um valioso instrumento de avaliação
das alternativas, na medida em que lhes permite aplicar os recursos de uma forma mais
económica, eficiente e eficaz, através de um pacote de decisões que terá de ser previamente
aprovado pela direcção política. Outra virtude é que ele permite quantificar correctamente
quando se pode e deve gastar mediante uma priorização das actividades/funções a prosse-
guir e dos recursos necessários à prossecução das mesmas.

Ao questionar se as actividades/funções actualmente desenvolvidas devem conti-
nuar a ser realizadas, este instrumento orçamental permite aferir sobre as que têm de ser
abandonadas e reduzidas para que os respectivos recursos possam financiar outras activi-
dades, programas ou projectos e acções mais relevantes e prioritárias.

Por outro lado, no plano da execução orçamental o seu permanente acompanhamento
permite corrigir e alterar objectivos e metas, numa perspectiva dinâmica e racional de consu-
mo de recursos.

5 - REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À IMPLEMENTAÇÃO DO OBZ

Possuindo as AL como documentos previsionais as Grandes Opções do Plano (GOP)
e o Orçamento, sendo a primeira dos quais constituído pelas Acções Mais Relevantes (AMR)
e o Plano Plurianual de Investimento (PPI), parecem, assim, estarem reunidos os principais
formalismos para a aplicabilidade do OBZ às AL. Todavia, existem outros requisitos especí-
ficos que terão de ser cumpridos, como sejam:

a) Identificação de cada responsável autárquico, bem como da sua área de compe-
tências;

b) Existência de uma contabilidade de custos em funcionamento, conforme estatuída
no POCAL que permita apurar o custo das funções, das actividades, projectos e
acções, bem como o custo unitário dos produtos, bens e serviços;
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c) Justificação por parte de cada responsável autárquico (órgão executivo, presi-

dente ou vereador com competência delegada), não só quanto pretendem gastar,
mas também em quê e como tencionam fazê-lo;

d) Responsabilização pela execução das actividades a desenvolver, bem como da
competência exclusiva dos autarcas que devem justificar detalhadamente não só
os objectivos, mas também todos os recursos necessários, respectivos custos,
alternativas adicionais e consequência decorrentes da sua não execução.

6 - PONTOS FORTES

O OBZ evidencia várias vantagens decorrentes da sua implementação que no caso
das AL podem ser resumidas da seguinte forma:

a) Melhora os documentos previsionais (GOP e Orçamento) na medida em que, na
sequência de um adequado planeamento das actividades autárquicas previstas,
fixam-se objectivos realistas e podem tomar-se decisões mais eficientes em ter-
mos de alocação de recursos disponíveis;

b)  Identificam-se e fixam-se níveis de despesa, através da aprovação de pacotes de
despesas para cada actividade, com a possibilidade de relevar os custos e os
benefícios, separando-os dos outros custos da autarquia;

c)  Apura-se, à priori, a alocação de recursos para a realização das metas e dos objecti-
vos fixados e privilegiam-se os aspectos qualitativos, em especial a execução física;

e)  Procuram–se sempre soluções melhores e mais baratas, ou seja, o máximo de
resultados com o mínimo dispêndio possível;

f)  Identifica as actividades/funções que podem ser reduzidas actividades/funções desne-
cessárias ou em duplicado e permite estabelecer prioridades ao nível de projectos e as
acções, os quais devem ser incluídos no PPI consoante a sua hierarquização;

g) Avalia o grau de importância de cada unidade orgânica da estrutura orgânica das
AL e,, posiciona-as por ordem de importância, podendo ocasionar, se for caso
disso, redistribuição da alocação de recursos entre elas;

h)  Permite avaliar e auditar o desempenho dos funcionários, dirigentes, eleitos, de-
partamentos, órgãos e unidades orgânicas;

i) Permite apurar erros, omissões e desvios e facilita as correcções e ajustes neces-
sários a um bom desempenho;

j) Melhora e fomenta a comunicação e os respectivos canais entre a direcção políti-
ca e a direcção técnica-administrativa municipal.

7 - PONTOS FRACOS

O insucesso deste processo orçamental, permite enumerar um conjunto de limita-
ções/restrições que formam um conjunto de pontos fracos, ou seja de problemas à sua
implementação ou aplicação, como sejam:

a) Nem sempre é possível obter o apoio da direcção política para este tipo de atitude
orçamental;

b) Existe sempre muita dificuldade em optar pela alternativa mais favorável seja me-
diante critério técnico, de risco económico, financeiro, de resultado, seja pela
experiência ou mesmo pelo “filling”;

c) É bastante difícil escolher indicadores ou rácios dentro de uma grande diversida-
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de que permitam medir o que efectivamente é necessário avaliar;

d) Nem sempre as intenções, as necessidades, as decisões e as soluções votadas
encaixam nas GOP, designadamente AMR, mais relevantes no PPI;

e) Pode gerar problemas internos entre eleitos e mesmo dirigentes nas priorizações das
actividades, podendo mesmo provocar choques de interesses e incompatibilidades;

f) Cria receios nos eleitos e dirigentes que têm de apresentar e justificar com alguma
antecedência as suas actividades e acções, ficando assim comprometidos com as
decisões tomadas;

g) O processo de decisão envolve mais pessoas o que torna a comunicação mais
morosa, pesada e crítica.

8 - LIMITAÇÕES E DIFICULDADES NA APLICAÇÃO DO OBZ

Sendo as AL norteadas por princípios e sistemas de gestão pública, nem sempre se
encontram implementados ou em funcionamento determinados requisitos que se revelam
necessários à boa implementação do OBZ.

Assim, nas AL ainda poucas conseguiram implementar a contabilidades de custos
pelo que a definição dos centros de custos é uma tarefa fundamental ao sucesso do OBZ,
pois só esta vertente contabilística permite obter dados e informação contabilística sobre as
actividades, funções, bens, produtos e serviços.

Por outro lado, terá de existir, aprovada e em vigor, uma adequada estrutura orgânica e respec-
tivo regulamento interno que permitam obter a cada momento, o grau de execução orçamental dos
programas e acções, bem como informação precisa e rigorosa sobre a respectiva execução física.

Naturalmente que outro requisito essencial, para que o OBZ possa ter sucesso, pren-
de-se com a necessária formação dos eleitos e dirigentes, situação que geralmente não se
verifica. Um bom funcionamento dos canais e circuitos de comunicação é também fundamen-
tal para que a informação chegue ao local certo, na hora certa e possa ser utilizada em tempo
útil. Por outro lado, terá que reinar um espírito de equipa, também muito difícil de conseguir,
designadamente a nível dos órgãos deliberativos e em especial executivos, considerando
que não são monocolores.

Como nota final, mas não menos importante, saliente-se que o OBZ é aconselhável
em determinadas situações que deve ser aplicado periodicamente como forma de, através de
um processo operacional de planeamento, orçamentação e controlo, se justifiquem todas as
despesas e quais os recursos a afectar. A ser assim, e dado que o mandato autárquico é de
quatro anos, cada novo executivo municipal deveria elaborar o PPI para os quatro anos e o
respectivo orçamento base zero, ou seja, romper com o passado e eleger melhores alternati-
vas, até elaborar um bloco de decisões composto por várias actividades a desenvolver.

Refira-se que mais uma vez o endividamento municipal constitui um verdadeiro obs-
táculo à aplicação do OBZ às AL, uma vez que os órgãos executivos municipais teriam, nos
termos da lei, de assumir quer os compromissos assumidos pelo anterior órgão, quer a dívida
facturada e não paga.

9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do desequilíbrio financeiro e com um elevado nível de endividamento, pode-
mos encontrar no OBZ várias vantagens com vista à prossecução do reequilíbrio financeiro
e a redução do endividamento, não no primeiro ano, mas a médio/longo prazo.

Com efeito, as AL possuem habitualmente estruturas pesadas em custos fixos e é muito
difícil reduzir de forma rápida a despesa corrente sob pena de se inviabilizar o desenvolvimento
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das actividades e funções autárquicas. Todavia, não raras vezes as AL encontram-se constrangidas
com medidas de contenção orçamental que visam a redução gradual da despesa.

Não obstante o peso das despesas obrigatórias (leia-se de funcionamento), será sempre
possível reduzir determinadas despesas, podendo mesmo ser fixadas na base zero. Entre estas
despesas, ressaltam os apoios ou subsídios atribuídos a outras entidades ou associações, as
horas extraordinárias, ajudas de custo, os contratos a termo certo ou de tarefa ou avença, etc.

Por outro lado, uma vantagem do OBZ que pode ser explorada nas AL prende-se com
o facto de não ser necessário aplicá-lo a todas as funções, departamento, etc.. A título
experimental poderá ser aplicado só a uma ou mais unidades orgânicas e se se obtiver
sucesso, poder-se-á estender a todos os demais departamentos, etc..

Outra faceta positiva prende-se com o facto do OBZ se mostrar como um instrumento
útil na alocação de recursos pelos diversos departamentos, tendo em conta a necessidade da
definição de priorização das actividades, a participação da gestão na tomada de decisões e
ainda das eventuais compensações que podem vir a ser feitas entre programas, acções, etc.

Igualmente a participação dos responsáveis na elaboração dos orçamentos conduz à
melhoria acentuada da qualidade dos orçamentos, porquanto cada um terá que justificar os
gastos que pretende realizar no próximo ano, e também a uma melhor compreensão dos
objectivos, alocação de recursos e canais de comunicação.

Como desvantagens, poderão relevar-se várias situações, entre as quais as seguintes:

a)- a aplicação do OBZ ocupa demasiado tempo e trabalho, desfavorecendo e desvi-
ando da gestão corrente diária que é necessária nas AL, face ao elevado volume
de trabalho burocrático diário;

b)- tratando-se de funções, actividades, programas e acções “incontroláveis”, por lei,
ou seja, de funções cuja prossecução decorre da lei e, por isso, oriundas do
Estado que por sua vez, não podem ser cortadas de forma radical e são por isso,
regra geral, inoperantes.
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RESUMO

Factor fundamental na implementação de politicas de desenvolvimento regional é
o conhecimento da estrutura económica das regiões, em termos estáticos e dinâmicos;
da análise (não exclusiva) destas duas vertentes poderá resultar: a) a determinação de
condições que favoreçam o desenvolvimento; b) a determinação de condições que
conduzam a maiores níveis de assimetrias regionais. No sentido em que os recursos
naturais e a sua utilização diferem espacialmente, as relações entre regiões são poten-
cialmente geradoras de situações de desequilíbrio, contradizendo os objectivos de coe-
são. O presente artigo objectiva analisar a estrutura económica sectorial da região
Centro de Portugal. Para este efeito, ir-se-á apresentar uma matriz de informações e,
posteriormente, proceder-se-á à identificação de padrões de concentração e dispersão
espacial das variáveis. Por fim, analisa-se a estrutura económica pelo grau de especia-
lização das economias regionais. Paralelamente, aborda-se a relação da especialização
regional com a dotação de capacidade de inovação da região, perspectivando esclareci-
mentos da coerência dessa mesma dotação. Os resultados traduzem uma coerência
genérica entre as duas vertentes, periclitante em factores intangíveis e sustentada em
factores tangíveis. Os resultados sugerem ainda uma vincada assimetria geográfica, do
interior para o litoral da região.

1. INTRODUÇÃO

Os processos de privatização das actividades económicas e a progressiva valoriza-
ção do “intangível” e do “virtual” nos bens económicos (marcas, sistemas formais de garan-
tia de qualidade, imagem global dos países/regiões de origem, modelos culturais e de consu-
mo associados aos produtos,...) têm contribuído para a articulação de um novo sistema,
sustentado na combinação de tendências que apontam para o “gigante” (coordenação cen-
tralizada) e para o “pequeno” (redes descentralizadas). Inerente a esta reconfiguração, a
globalização tem vindo a fragilizar o “nacional” como plano de análise referencial mas, por
outro lado, permite a ascensão de novas escalas espaciais - a cidade, a área urbana, a região-,
onde os processos/actividades económicas ganham escala e se territorializam.

*  Docentes na Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
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A competitividade de base territorial ganha assim uma nova relevância, para qual é

necessário, entre outros aspectos, adaptar o quadro conceptual, desenvolver metodologias
de avaliação dos níveis e trajectórias de competitividade dos territórios e aprofundar o
conhecimento em relação aos factores determinantes da competitividade territorial.

Por outro lado, a competitividade surge crescentemente de sub-níveis espaciais das
economias, como as regiões. A redescoberta do espaço e do território como vectores
económicos fundamentais emerge do amadurecimento da ideia que as diferenças em termos
de crescimento e de performance económica entre as diferentes regiões dependem de um
conjunto de recursos relativamente imóveis, e mesmo intangíveis – conhecimento, compe-
tências, estruturas institucionais e organizacionais, etc. –, cujo papel tem sido reconhecido
como sendo fundamental para o processo de inovação1.

Não é, assim, descabido que os clusters (conceito mais utilizado na última década do
século passado para compreender a performance competitiva das nações) tenham cada vez
mais uma base regional e que se tenham tornado bastante importantes para as empresas e
para as indústrias baseadas no conhecimento. A maneira como o conhecimento é criado,
adquirido, transformado e difundido ajuda a entender a razão de tais clusters terem uma base
regional. Assim, pode afirmar-se que a formação e desenvolvimento de clusters ocorre num
complexo ambiente local e global.

A aproximação à competitividade de base territorial exige a consideração sobre al-
guns elementos (Mateus, Rodrigues e Madruga, 2000):

numa “economia de procura” o desempenho competitiva está necessariamente
associado ao nível de bem-estar dos habitantes do território: a capacidade de criar
valor depende da difusão de vantagens competitivas para melhorar
generalizadamente as condições de vida das populações e vice-versa;
a competitividade territorial pressupõe concorrência entre empresas e territórios:
a relatividade do conceito consoante a escala espacial;
a concorrência entre territórios não envolve necessariamente jogos de soma nula;
exige o fortalecimento dos laços de cooperação entre os vários actores económicos
internos e externos a um dado território;

A competitividade territorial, formulada assim, pode ser analisada sobre uma óptica
de resultado. Simultaneamente, é possível decompor este indicador em duas componentes
que, em conjunto, determinam o seu nível:

PIB por pessoa empregada, que é aproximadamente equivalente à produtividade
laboral (embora não leve em conta o número médio de horas de trabalho, que
podem variar);
número total de pessoas empregadas relativamente à população residente, isto é,
a taxa de utilização dos recursos humanos.

Para que uma região seja competitiva deverá ter, tanto um nível relativamente elevado
de produtividade como uma quantidade satisfatória de postos de trabalho ocupados; não
basta produzir com eficiência, é necessário ser capaz de, sem fugir desse padrão de eficiên-

1
 Com efeito, de acordo com vários autores (directa ou indirectamente, a maioria das teorias territoriais
[Sistemas Regionais de Inovação (Cooke, Morgan), Meios Inovadores (Aydalot, Camagni), Novos Espa-
ços Industriais (Porter, Storper e Scott, Saxenian), Distritos Industriais (Piore e Sabel, Becattini, Schmitz)]
afirmam que as empresas interagem mais quando estão próximas umas das outras; isto acontece porque a
interacção face-to-face (F2F) é necessária para a troca de conhecimento tácito; este processo leva a que
o conhecimento tácito se torne explícito e se converta num novo conhecimento), é mais provável que
a inovação ocorra em áreas onde os inputs especializados, serviços e recursos necessários aos processos de
inovação estejam concentrados, uma vez que a transmissão do conhecimento tende a ocorrer de forma
mais eficaz entre os actores; há determinado tipo de conhecimento que só pode ser eficazmente transmi-
tido através de contactos interpessoais e da mobilidade inter-empresas dos trabalhadores, o que é facilita-
do pela proximidade geográfica e cultural. Por outro lado, é atribuída uma especial importância aos
knowledge spillovers (nível de “apropriabilidade” privada dos resultados da inovação por parte dos
inovadores) enquanto factores-chave para a localização de empresas inovadoras.
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cia, criar os empregos que permitam mobilizar os recursos humanos disponíveis.

Neste sentido, vai-se proceder à avaliação de um território específico (a zona Centro
de Portugal) em função de indicadores de análise regional relevantes. Para este efeito, apre-
senta-se a matriz de informações, em termos do emprego e do número de empresas na região
Centro (de acordo com o CAE) e para cada uma das NUT III desta mesma região. Posterior-
mente, proceder-se-à à identificação de padrões de concentração/dispersão espacial das
duas variáveis tomadas em consideração para o estudo. Finalmente, tenta-se analisar a
estrutura produtiva de cada sub-região pelo grau de especialização das economias regio-
nais, de forma a confrontar-se esta análise com a análise qualitativa a apresentar um pouco
mais tarde e para demonstrar a sua coerência.

Refira-se que a metodologia utilizada nesta parte do estudo se baseia essencialmente
nas contribuições de Isard (1960, 1972), que continua a ser uma das referência para o conjun-
to dos métodos que permitem analisar as actividades de base económica através de coefici-
entes intersectoriais. As informações foram obtidas e tratadas a partir de dados fornecidos
pelo Direcção-Geral de Estudos, Estatística e Planeamento (DGEEP) do Ministério da Segu-
rança Social, da Família e da Criança (MSSFC) e são referentes à situação em 2002.

2. MATRIZ DE INFORMAÇÕES

Nesta secção, apresentam-se os valores para o emprego e para o número de empresas
na região Centro, por NUT III, distribuídos pelos diversos sectores ou actividades. Definiu-
se uma matriz, que corresponde à organização das informações relacionadas com a distribui-
ção sectorial/espacial em estudo. (ver Tabelas 1 e 2).

Tabela 1. Emprego na região Centro, por CAE e por NUT III (2002)

NUT’s III Baixo Baixo Pinhal Pinhal Pinhal Dão- Serra da Beira Beira Cova Total
Vouga Mondego Litoral Interior Interior -Lafões  Estrela Interior Interior da Beira

CAE Norte Sul Norte Sul

AA 831 755 1.338 654 1.632 277 143 412 1.184 430 7.656
BB 1.159 278 4 0 1 0 0 0 0 0 1.442
CA 0 0 5 0 15 0 0 0 0 0 20
CB 339 302 1.200 83 584 7 30 225 17 259 3.046
DA 3.918 2.752 2.182 1.031 2.193 448 662 1.161 1.012 632 15.991
DB 4.652 2.032 2.858 3.972 3.291 115 1.307 1.556 1.845 6.244 27.872
DC 807 304 144 23 50 0 83 33 17 25 1.486
DD 2.047 1.027 1.959 930 1.899 735 121 232 210 201 9.361
DE 1.713 2.091 1.008 282 496 26 36 105 409 136 6.302
DG 1.143 365 615 116 511 29 0 60 34 0 2.873
DH 1.368 791 4.410 243 645 5 29 13 26 81 7.611
DI 10.197 2.350 8.299 1.005 1.602 121 68 386 208 286 24.522
DJ 11.983 1.504 2.768 657 2.642 202 232 418 184 359 20.949
DK 3.665 712 5.302 135 396 20 0 48 381 75 10.734
DL 6.674 480 515 225 76 6 0 134 28 45 8.183
DM 3.202 1.081 111 76 1.930 56 82 409 11 0 6.958
DN 3.041 712 1.875 596 1.120 289 73 130 60 247 8.143
EE 13 9 15 0 95 0 0 101 42 4 279
FF 10.908 9.328 14.919 5.783 9.616 1.489 1.647 2.961 2.174 2.378 61.203
GG 17.315 15.105 15.637 4.464 11.785 1.263 1.317 3.767 2.609 3.526 76.788
HH 4.762 4.520 3.021 1.023 3.328 298 336 1.112 834 945 20.179
II 2.498 3.148 3.255 1.017 2.509 365 274 952 463 219 14.700
JJ 341 276 358 126 229 47 70 26 49 80 1.602
KK 3.752 5.480 3.881 729 2.134 191 426 653 409 531 18.186
LL 95 579 66 77 44 92 0 35 41 49 1.078
MM 1.111 1.588 1.619 564 674 145 231 256 165 260 6.613
NN 4.335 4.990 2.172 2.196 3.231 536 642 2.066 1.245 1.099 22.512
OO 1.692 2.182 1.201 440 976 100 165 473 351 397 7.977

TOTAL 103.561 64.741 80.737 26.447 53.704 6.862 7.974 17.724 14.008 18.508 394.266
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Tabela 2. Número de empresas na região Centro, por CAE e por NUT III (2002)

NUT’s III Baixo Baixo Pinhal Pinhal Pinhal Dão- Serra da Beira Beira Cova Total
Vouga Mondego Litoral Interior Interior -Lafões  Estrela Interior Interior da Beira

CAE Norte Sul Norte Sul

AA 2 3 9 1 6 2 2 8 1 1 6 3 3 1 1 9 1 2 9 1 1 8 2 7 2 1 5 5 1 . 8 2 1
BB 3 2 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0 5 2
CA 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
CB 3 0 2 8 1 1 2 1 3 4 4 2 6 4 7 4 7 2 9 3
DA 2 6 7 2 0 8 1 8 0 1 1 8 1 6 7 4 1 6 2 1 1 3 6 0 7 3 1 . 2 8 9
DB 1 4 1 6 2 1 0 0 8 0 1 0 9 5 4 9 3 1 2 9 8 2 6 8 8
DC 2 4 6 8 2 3 0 5 1 1 1 5 1
DD 2 0 5 1 1 3 1 9 7 1 1 0 1 6 8 5 1 2 2 5 3 3 1 3 2 9 8 2
DE 1 2 7 8 2 7 6 3 1 5 9 8 7 1 6 1 5 1 4 4 3 5
DG 3 5 1 4 5 2 1 0 2 3 4 0 9 5 0 1 5 2
DH 5 2 1 3 1 6 5 8 1 8 1 4 3 4 3 2 7 1
DI 2 3 7 9 9 3 1 7 7 0 1 0 4 1 3 1 0 4 6 2 5 2 4 9 4 5
DJ 6 2 6 1 5 8 3 7 6 1 1 7 2 3 3 3 6 4 0 7 6 3 5 6 5 1 . 7 6 2
DK 1 3 1 4 8 3 6 1 1 2 2 1 3 0 8 9 1 5 6 0 8
DL 6 2 4 5 4 3 4 1 5 2 0 4 7 7 1 8 9
DM 8 5 2 6 1 2 3 1 5 3 2 2 2 0 1 5 0
DN 1 6 4 7 3 1 5 0 4 6 1 0 8 9 1 1 2 2 1 8 3 2 6 3 3
EE 3 1 1 0 4 0 0 2 1 1 1 3
FF 1 . 3 7 5 1 . 0 7 2 2 . 2 0 3 9 3 8 1 . 5 5 0 2 9 4 2 5 1 5 7 8 3 7 3 4 3 0 9 . 0 6 4
GG 3 . 0 7 4 2 . 8 2 1 2 . 9 8 9 1 . 0 7 7 2 . 4 6 3 3 1 8 3 2 8 8 6 1 5 7 6 7 0 7 1 5 . 2 1 4
HH 1 . 0 1 6 9 8 9 7 5 3 3 4 6 7 0 3 1 1 7 9 6 3 4 7 2 2 4 2 1 0 4 . 8 0 1
I I 339 544 590 255 346 98 57 179 57 52 2.517
JJ 5 8 4 6 4 9 2 4 4 1 7 1 0 1 4 4 1 5 2 6 8
KK 7 8 1 8 1 0 9 1 8 2 1 5 5 0 3 5 0 6 8 1 9 5 1 1 6 1 6 3 3 . 8 1 9
LL 1 0 1 3 1 0 1 1 1 2 9 0 1 0 5 6 8 6
MM 8 7 9 4 9 8 2 9 6 2 1 2 1 3 2 6 1 5 2 2 4 5 8
NN 3 2 7 4 8 5 2 7 1 9 5 2 5 8 3 8 5 8 1 6 3 1 0 7 9 2 1 . 8 9 4
OO 3 5 1 3 5 6 3 1 5 1 2 6 2 5 8 3 4 4 1 1 2 0 9 6 1 0 8 1 . 8 0 5

TOTAL 9 . 8 7 8 8 . 3 8 6 1 0 . 6 3 0 3 . 9 0 3 7 . 6 0 0 1 . 2 4 6 1 . 1 6 9 3 . 0 4 4 2 . 0 9 1 2 . 3 1 6 5 0 . 2 6 3

Para a construção da matriz, considerando-se como variável o emprego, define-se:

As distribuições percentuais do emprego na região e do emprego sectorial entre
regiões são, respectivamente, definidas como:
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O mesmo se deve compreender quando a variável assumida for o número de empresas.
É possível verificar que existe uma grande diversidade na distribuição de empresas

pelos diversos sectores produtivos na região Centro; o mesmo acontece relativamente ao
emprego. No entanto, esta diversidade é coerente com o expectável e apenas em alguns
sectores e nalgumas sub-regiões existe uma grande diferença na estrutura das actividades
económicas.

3. MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO

As medidas de localização são medidas de natureza sectorial e preocupam-se com a
localização das actividades entre as regiões; por outras palavras, procuram identificar pa-
drões de concentração ou dispersão espacial do emprego ou da empresarialidade sectorial,
num dado período ou entre dois ou mais períodos.

O quociente de localização (QL) compara a participação de uma variável de uma
região num sector particular com a participação percentual da mesma região no total da
variável para a economia nacional; isto é, o QL indica a concentração relativa de uma deter-
minada actividade económica numa região comparativamente à participação desta mesma
indústria no espaço definido como base.

Assim, a verificação de um QL elevado em determinada actividade económica numa
região indica a especialização da estrutura de produção local naquela indústria. Mais concre-
tamente, se o valor do QL for superior a 1, significa que a região é relativamente mais
importante no contexto nacional, em termos do sector, do que em termos gerais de todos os
sectores. No caso em estudo, aquela comparação será feita entre cada uma das NUT III da
região Centro relativamente ao total da região Centro, atendendo às variáveis já apresenta-
das: emprego e n.º de empresas. Neste sentido, calcula-se o QL da actividade i na sub-região
j relativamente à região padrão para a variável X a partir de:

Note-se que: as sub-regiões j são as NUT III já identificadas; a região padrão é a
região Centro, relativamente à qual são calculados os QL’s; a variável X irá representar,
sucessivamente, emprego e o n.º de empresas na região Centro.

Em função da fórmula apresentada, calcularam-se os QL para a região Centro e para as
NUT III desta região (Tabelas 3 e 4).

Face aos dados da Tabela 3, verifica-se que existem algumas actividades que indicam
um maior grau de localização de emprego na região Centro. As actividades agrícolas (e
posterior transformação), principalmente nas zonas mais interiores, as indústrias têxteis, a
construção, o alojamento e restauração, os transportes, armazenagem e comunicações, as
actividades financeiras, a educação, a saúde e acção social são os sectores que mais se
destacam.

Os dados da Tabela 4 reforçam este sentido de localização em termos do número de
empresas, embora de forma não tão evidente. Outro aspecto saliente é que existe uma dife-
renciação geográfica: as sub-regiões litorais apresentam maiores graus de localização de
actividades do que as sub-regiões do interior, reflectindo a assimetria que caracteriza histo-
ricamente o país2.

2
 Veja-se também Carvalho e Matias (2004).
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Tabela 3. Quociente de Localização: Emprego na região Centro, por CAE e por NUT III

NUT’s III Baixo Baixo Pinhal Pinhal Pinhal Dão- Serra da Beira Beira Cova
Vouga Mondego Litoral Interior Interior -Lafões  Estrela Interior Interior da Beira

CAE Norte Sul Norte Sul

AA 0 , 4 1 0 , 6 0 0 , 8 5 1,27 1,56 2,08 0 , 9 2 1,20 4,35 1,20
BB 3,06 1,17 0 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
CA 0 , 0 0 0 , 0 0 1,22 0 , 0 0 5,51 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
CB 0 , 4 2 0 , 6 0 1,92 0 , 4 1 1,41 0 , 1 3 0 , 4 9 1,64 0 , 1 6 1,81
DA 0 , 9 3 1,05 0 , 6 7 0 , 9 6 1,01 1,61 2,05 1,62 1,78 0 , 8 4
DB 0 , 6 4 0 , 4 4 0 , 5 0 2,12 0 , 8 7 0 , 2 4 2,32 1,24 1,86 4,77
DC 2,07 1,25 0 , 4 7 0 , 2 3 0 , 2 5 0 , 0 0 2,76 0 , 4 9 0 , 3 2 0 , 3 6
DD 0 , 8 3 0 , 6 7 1,02 1,48 1,49 4,51 0 , 6 4 0 , 5 5 0 , 6 3 0 , 4 6
DE 1,03 2,02 0 , 7 8 0 , 6 7 0 , 5 8 0 , 2 4 0 , 2 8 0 , 3 7 1,83 0 , 4 6
DG 1,51 0 , 7 7 1,05 0 , 6 0 1,31 0 , 5 8 0 , 0 0 0 , 4 6 0 , 3 3 0 , 0 0
DH 0 , 6 8 0 , 6 3 2,83 0 , 4 8 0 , 6 2 0 , 0 4 0 , 1 9 0 , 0 4 0 , 1 0 0 , 2 3
DI 1,58 0 , 5 8 1,65 0 , 6 1 0 , 4 8 0 , 2 8 0 , 1 4 0 , 3 5 0 , 2 4 0 , 2 5
DJ 2,18 0 , 4 4 0 , 6 5 0 , 4 7 0 , 9 3 0 , 5 5 0 , 5 5 0 , 4 4 0 , 2 5 0 , 3 7
DK 1,30 0 , 4 0 2,41 0 , 1 9 0 , 2 7 0 , 1 1 0 , 0 0 0 , 1 0 1,00 0 , 1 5
DL 3,11 0 , 3 6 0 , 3 1 0 , 4 1 0 , 0 7 0 , 0 4 0 , 0 0 0 , 3 6 0 , 1 0 0 , 1 2
DM 1,75 0 , 9 5 0 , 0 8 0 , 1 6 2,04 0 , 4 6 0 , 5 8 1,31 0 , 0 4 0 , 0 0
DN 1,42 0 , 5 3 1,12 1,09 1,01 2,04 0 , 4 4 0 , 3 6 0 , 2 1 0 , 6 5
EE 0 , 1 8 0 , 2 0 0 , 2 6 0 , 0 0 2,50 0 , 0 0 0 , 0 0 8,05 4,24 0 , 3 1
FF 0 , 6 8 0 , 9 3 1,19 1,41 1,15 1,40 1,33 1,08 1,00 0 , 8 3
GG 0 , 8 6 1,20 0 , 9 9 0 , 8 7 1,13 0 , 9 5 0 , 8 5 1,09 0 , 9 6 0 , 9 8
HH 0 , 9 0 1,36 0 , 7 3 0 , 7 6 1,21 0 , 8 5 0 , 8 2 1,23 1,16 1,00
II 0 , 6 5 1,30 1,08 1,03 1,25 1,43 0 , 9 2 1,44 0 , 8 9 0 , 3 2
JJ 0 , 8 1 1,05 1,09 1,17 1,05 1,69 2,16 0 , 3 6 0 , 8 6 1,06
KK 0 , 7 9 1,84 1,04 0 , 6 0 0 , 8 6 0 , 6 0 1,16 0 , 8 0 0 , 6 3 0 , 6 2
LL 0 , 3 4 3,27 0 , 3 0 1,06 0 , 3 0 4,90 0 , 0 0 0 , 7 2 1,07 0 , 9 7
MM 0 , 6 4 1,46 1,20 1,27 0 , 7 5 1,26 1,73 0 , 8 6 0 , 7 0 0 , 8 4
NN 0 , 7 3 1,35 0 , 4 7 1,45 1,05 1,37 1,41 2,04 1,56 1,04
OO 0 , 8 1 1,67 0 , 7 4 0 , 8 2 0 , 9 0 0 , 7 2 1,02 1,32 1,24 1,06

Tabela 4. Quociente de Localização: Empresas na região Centro, por CAE e por NUT III

NUT’s III Baixo Baixo Pinhal Pinhal Pinhal Dão- Serra da Beira Beira Cova
Vouga Mondego Litoral Interior Interior -Lafões  Estrela Interior Interior da Beira

CAE Norte Sul Norte Sul

AA 0 , 6 7 0 , 5 3 0 , 7 3 1,15 1,13 2,02 0 , 6 8 1,07 3,59 1,85
BB 3,13 2,07 0 , 0 9 0 , 0 0 0 , 1 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
CA 0 , 0 0 0 , 0 0 3,15 0 , 0 0 2,20 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
CB 0 , 5 2 0 , 5 7 1,81 0 , 5 7 0 , 9 9 0 , 2 8 0 , 8 8 2,65 0 , 3 3 0 , 5 2
DA 1,05 0 , 9 7 0 , 6 6 1,18 0 , 8 6 1,28 2,07 1,45 1,12 1,23
DB 1,04 0 , 5 4 0 , 6 9 1,50 1,05 0 , 2 9 3,06 0 , 7 4 1,01 2,59
DC 2,39 0 , 7 1 0 , 7 4 0 , 5 1 0 , 3 9 0 , 0 0 4,22 0 , 3 2 0 , 4 7 0 , 4 3
DD 1,06 0 , 6 9 0 , 9 5 1,44 1,13 2,10 0 , 9 6 0 , 8 9 0 , 7 6 0 , 7 1
DE 1,49 1,13 0 , 8 3 0 , 9 2 0 , 9 0 0 , 7 4 0 , 6 9 0 , 6 1 0 , 8 3 0 , 7 0
DG 1,17 0 , 5 5 1,62 0 , 8 5 1,00 1,06 0 , 0 0 0 , 9 8 0 , 7 9 0 , 0 0
DH 0 , 9 8 0 , 2 9 2,88 0 , 3 8 0 , 4 4 0 , 1 5 0 , 6 3 0 , 1 8 0 , 3 5 0 , 2 4
DI 1,28 0 , 6 3 1,59 0 , 9 5 0 , 7 3 0 , 5 5 0 , 4 5 0 , 8 0 0 , 6 4 0 , 5 5
DJ 1,81 0 , 5 4 1,01 0 , 8 6 0 , 8 7 0 , 8 2 0 , 9 8 0 , 7 1 0 , 4 8 0 , 8 0
DK 1,10 0 , 4 7 2,81 0 , 2 5 0 , 2 3 0 , 2 0 0 , 0 0 0 , 2 2 0 , 3 6 0 , 5 4
DL 1,67 1,43 1,08 0 , 2 7 0 , 5 2 0 , 4 3 0 , 0 0 0 , 3 5 0 , 8 9 0 , 8 0
DM 2,88 1,04 0 , 3 8 0 , 2 6 0 , 6 6 0 , 8 1 0 , 5 7 0 , 2 2 0 , 3 2 0 , 0 0
DN 1,32 0 , 6 9 1,12 0 , 9 4 1,13 0 , 5 7 0 , 7 5 0 , 5 7 0 , 6 8 1,10
EE 1,17 0 , 4 6 0 , 3 6 0 , 0 0 2,03 0 , 0 0 0 , 0 0 2,54 1,85 1,67
FF 0 , 7 7 0 , 7 1 1,15 1,33 1,13 1,31 1,19 1,05 0 , 9 9 1,03
GG 1,03 1,11 0 , 9 3 0 , 9 1 1,07 0 , 8 4 0 , 9 3 0 , 9 3 0 , 9 1 1,01
HH 1,08 1,23 0 , 7 4 0 , 9 3 0 , 9 7 0 , 9 8 0 , 8 6 1,19 1,12 0 , 9 5
II 0 , 6 9 1,30 1,11 1,30 0 , 9 1 1,57 0 , 9 7 1,17 0 , 5 4 0 , 4 5
JJ 1,10 1,03 0 , 8 6 1,15 1,01 1,05 1,60 0 , 8 6 0 , 3 6 1,21
KK 1,04 1,27 1,14 0 , 7 3 0 , 8 7 0 , 5 3 0 , 7 7 0 , 8 4 0 , 7 3 0 , 9 3
LL 0 , 5 9 0 , 9 1 0 , 5 5 1,65 0 , 9 2 4,22 0 , 0 0 1,92 1,40 1,51
MM 0 , 9 7 1,23 1,01 0 , 8 2 0 , 9 0 1,06 1,22 0 , 9 4 0 , 7 9 1,04
NN 0 , 8 8 1,53 0 , 6 8 0 , 6 5 0 , 9 0 0 , 8 1 1,32 1,42 1,36 1,05
OO 0 , 9 9 1,18 0 , 8 3 0 , 9 0 0 , 9 5 0 , 7 6 0 , 9 8 1,10 1,28 1,30
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Para a análise, calcularam-se os CL segundo a distribuição percentual do emprego/n.º
de empresas num dado sector entre as sub-regiões NUT III com a distribuição percentual do
emprego/n.º de empresas total da região Centro definido por je (Tabela 5).

Tabela 5. Coeficientes de Localização: Emprego e N.º de Empresas na região Centro, por CAE

CAE Emprego Empresas CAE Emprego Empresas

AA 0,2513 0,2077 DL 0,5529 0,2188
BB 0,5697 0,5982 DM 0,3525 0,3766
CA 0,6590 0,6373 DN 0,1618 0,1119
CB 0,3117 0,2706 EE 0,6364 0,3502
DA 0,0960 0,0990 FF 0,1043 0,0938
DB 0,3207 0,1759 GG 0,0539 0,0352
DC 0,3564 0,3488 HH 0,1045 0,0710
DD 0,1645 0,0936 I 0,1304 0,1206
DE 0,2061 0,1171 J 0,0835 0,0637
DG 0,1861 0,1660 K 0,1490 0,0821
DH 0,3746 0,3974 L 0,4477 0,2261
DI 0,2868 0,1782 M 0,1534 0,0494
DJ 0,3093 0,1607 N 0,1784 0,1395
DK 0,3679 0,4012 O 0,1354 0,0616

Os CL, tanto para o emprego como para o número de empresas, apresentam valores
que não são muito díspares regionalmente, o que significa que existe algum grau de
homogeneidade na distribuição espacial do emprego e do número de actividades. As excep-
ções registam-se ao nível das pescas (no litoral), da extracção de produtos energéticos, da
fabricação de equipamento eléctrico e de óptica e da produção e distribuição de electricida-
de, gás e água, muito concentradas regionalmente.

4. MEDIDAS REGIONAIS

As medidas de natureza regional centram-se na análise da estrutura produtiva de
cada sub-região, com o objectivo de calcular o grau de especialização das economias regio-
nais num determinado período, assim como o processo de diversificação observado entre
dois ou mais períodos. Entre estas medidas, destaca-se o coeficiente de especialização. O
coeficiente de especialização (CE) compara a estrutura produtiva da sub-região j com a
estrutura produtiva nacional. O valor do coeficiente será igual a 0 quando a sub-região tiver
uma composição sectorial idêntica à regional; se o valor do coeficiente for igual a 1, a sub-
região j possui um elevado grau de especialização em actividades ligadas a um determinado
sector (ou, pelo menos, possui uma estrutura de emprego/empresarial totalmente diversa da
estrutura regional). Os CE na região Centro são calculado a partir de:

Na Tabela 6 apresentam-se os CE das sub-regiões segundo o emprego e o número de
empresas relativamente aos valores totais da região Centro.
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Tabela 6. Coeficientes de Especialização: Emprego e N.º de Empresas na região Centro

NUT’s III Emprego Empresas NUT’s III Emprego Empresas

Baixo Vouga 0,189 0,078 Dão-Lafões 0,267 0,156
Baixo Mondego 0,175 0,124 Serra da Estrela 0,242 0,110
Pinhal Litoral 0,163 0,095 Beira Interior Norte 0,185 0,082
Pinhal Interior Norte 0,194 0,103 Beira Interior Sul 0,219 0,133
Pinhal Interior Sul 0,120 0,055 Cova da Beira 0,281 0,083

A especialização das actividades económicas nas sub-regiões apresenta uma relativa
identidade com o que se passa ao nível regional, bastante mais evidente em termos de
empresas do que em termos do emprego. As sub-regiões que apresentam uma maior diferen-
ciação relativamente ao todo regional (ou, noutra perspectiva, um maior índice de especiali-
zação num determinado sector) são Dão-Lafões, Serra da Estrela e Beira Interior Sul.

5. O PAPEL DA DOTAÇÃO DE INOVAÇÃO

Da análise da actividade económica nas NUT’s III da região Centro destaca-se um
conjunto de sectores que importa realçar pelos impactos que a sua evolução exerce sobre a
economia regional. Os sectores mais representativos da região Centro3 são:

i. Têxteis: beneficiando da comparticipação de fundos comunitários e de cláusulas
de excepção protectora, o sector reorientou-se de forma a basear a sua
competitividade através de produção mais capital e conhecimento-intensiva; tal
facto originou o encerramento de unidades menos competitivas e conduziu a
esforços de modernização e à diminuição de activos afectos ao sector. Continuam
a existir factores privilegiados de localização (know-how, pessoal qualificado,
serviços de apoio, possibilidade de subcontratação) que auxiliam o seu desenvol-
vimento competitivo; face ao status quo actual, a procura por factores diferenci-
ados de competitividade é inevitável e a única forma de garantir a sobrevivência
das unidades produtivas deste sector;

ii. Agro-alimentar/Frio: este sector apresenta alguma debilidade em termos estruturais
da própria fileira a nível nacional; as expectativas sobre a evolução estão ligadas à
capacidade de atracção de novos investimentos e à criação de unidades subsidiá-
rias a montante; é um sector sensível internacionalmente, pelo que a necessidade de
investimentos, a reduzida dimensão do mercado nacional e o fraco peso da indústria
em termos nacionais pode influenciar o seu desenvolvimento; aguarda-se com
expectativa a criação de um centro tecnológico nesta área;

iii. Moldes: os moldes e os plásticos são um sector tradicional na região Centro e
com particular sensibilidade a questões ligadas ao desenvolvimento e melhora-
mento de produtos; existe uma base significativa de clientes internacionais para
este tipo de indústria, o que comprova a sua qualidade;

iv. Metalo-mecânica: indústria tradicional, ligada à produção de motociclos e bicicle-
tas e desenvolvida para tipos mais específicos de produtos, como reboques,
básculas, etc; o desafio coloca-se no sentido de uma maior incorporação de co-
nhecimento como input na produção.

v. Indústria da madeira: o parque florestal da região sugere a criação de unidades
empresariais inovadoras que visem o seu melhor aproveitamento, apesar das
sucessivas catástrofes naturais.

3
 Nesta secção, atenderemos também a Chorincas et al (2001), Figueiredo (2001), Neves (1999) e Santos
(2002).
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Outros sectores existem com bastante potencial de se tornarem, a médio-prazo, im-

portantes, tanto ao nível empresarial como ao nível de emprego: o ramo do turismo se a
organização reticular se orientar para um desenvolvimento integrado do turismo, baseado
em novas vertentes de exploração face às realidades locais; o ramo da construção civil e
obras públicas, cujo forte crescimento evidenciado tem sido, principalmente durante a déca-
da de 90, animado por uma conjuntura económica favorável e pelos financiamentos dos
Quadros Comunitários de Apoio.

Um grande desafio que se coloca à região é o aproveitamento das virtuosidades dos
actores, em cooperação com o tecido produtivo, de forma a renovar factores competitivos. Neste
contexto, é importante que, no âmbito de esforços direccionados para a compreensão da dimen-
são regional em termos da inovação, se reflicta sobre o processo de consolidação do binómio
coerência/diversidade, em conjugação com outros dois atributos que se assumem como essenci-
ais para a capacidade de inovação regional: o equilíbrio entre competição e cooperação e a
acumulação de conhecimento tecno-económico, codificado e tácito (Ramos e Santos, 2004).

A geração de conhecimento (individual e colectivo) relevante para a economia regional,
assim como os canais de acesso a conhecimento gerado no exterior, têm nas instituições do
Ensino Superior e nos Centros Tecnológicos sectoriais dois dos seus mais importantes ele-
mentos. Neste âmbito, pode dizer-se que a região dispõe de um potencial institucional signifi-
cativo, cuja concretização, designadamente no que respeita à interacção com o tecido produti-
vo, se assume como um ingrediente essencial no reforço da capacidade inovadora da região.

A região Centro encontra-se com uma cobertura do sistema de ensino superior públi-
co que chega aos principais centros urbanos (maior atractividade): existem três Universida-
des e sete Institutos Politécnicos. Por outro lado, os Centros Tecnológicos sectoriais exis-
tentes exercem a sua actividade em sectores fulcrais da economia regional (cerâmica e vidro,
têxteis e vestuário, indústrias da fileira florestal e indústria de moldes).

De um modo geral, não é possível cartografar um relacionamento sólido com as
instituições de ensino superior da região [a não ser por excepção, em determinados sectores
de actividade (moldes, saúde,...) ou com algumas empresas de base tecnológica e, geralmen-
te, de médio/elevado porte], nem com a maioria das instituições que enquadram o conceito
de sistema regional de inovação. Não obstante o papel positivo desempenhado pelas insti-
tuições de ensino superior e da rede de centros tecnológicos, parece claro que existe espaço
para uma maior intervenção das entidades públicas no domínio, por exemplo, da prestação
de serviços sofisticados de valor acrescentado.

É forçoso que o papel das instituições envolventes seja reequacionado no sentido de
projectar os seus apports cognitivos e tecnológicos sobre o universo empresarial, pois tem-
se constatado a impossibilidade das empresas da região internalizarem a globalidade das
funções estratégicas que estão em falta (estratégias tecnológicas e organizacionais). Parece
haver uma conjuntura favorável: é notório o esforço que as instituições de ensino superior
desenvolvem no sentido de se ligarem à sua envolvente regional, com o claro objectivo
estratégico de extroverter o seu potencial de conhecimentos e o colocar ao serviço do
desenvolvimento local e regional. Mais do que proximidade geográfica, o estabelecimento
de relações de cooperação e parceria (networking) depende cada vez mais de proximidades
de natureza institucional e económica, pelo que existe o risco de essa densificação das redes
de sinergias inter-institucionais levar ao subaproveitamento das capacidades institucionais
instaladas inerentes à performance da envolvente de prestação de serviços especializados e
à cooperação empresarial à escala regional (Santos et al, 2004). Assim, para além dos Centros
Tecnológicos, também os centros de investigação se formatam como uma componente fun-
damental em termos de C&T4 disponibilizada (demand-side). Neste sentido, existe uma di-
versidade de centros de investigação, ligados essencialmente às instituições de ensino.

4
 Ciência e Tecnologia.
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Parece-nos que está em curso um processo de progressiva extroversão da Academia,

nomeadamente via politicas públicas (encontra-se, por exemplo, nos apoios constantes dos
Programas Regionais de Acções Inovadoras, no sistema de incentivos NITEC, no programa
UNIVJOVEM, nas acções das Oficinas de Transferência de Tecnologia e Conhecimento e
nos Centros de Excelência) perante a sua área de influência regional; existe, não obstante, a
consciência de que estas relações de cooperação academia-empresa, assentes em institui-
ção de interface, se encontram ainda numa fase embrionária na maior parte dos casos, muito
havendo a esperar de um correcto e gradual aprofundamento das relações entre essas duas
esferas de actividade, situação tanto mais premente quanto é conhecida a relativa anemia do
tecido empresarial em relação à procura de factores sofisticados de inovação, principalmente
nas áreas mais interiores da região Centro.

A proximidade geográfica traz importantes contributos na dinâmica de competitividade e
de inovação do conjunto, na medida em que permite ou facilita: (i) aumentar as vantagens compe-
titivas das empresas, alavanca da inovação tecnológica; (ii) retirar vantagens das economias de
aglomeração - maior facilidade e rapidez na transacção (com menores custos), na resolução de
problemas e na aprendizagem e assimilação da inovação tecnológica por parte dos agentes
económicos; (iii) fomentar as relações de confiança entre actores regionais, mesmo entre empre-
sas rivais e complementares – união de esforços para a vantagem competitiva mútua; (iv) criar
redes de cooperação – formais ou informais – com fornecedores, clientes e concorrentes
(networking); (v) aprofundar redes de cooperação com instituições do Sistema Científico e
Tecnológico (redes regionais de inovação); (vi) quebrar o individualismo empresarial e moderni-
zar a cultura empresarial (atitude proactiva dos agentes económicos face à inovação).

No caso da região Centro, existem algumas deficiências sistémicas e de mercado que
podem inibir os efeitos da política de inovação5. No entanto, estas dificuldades não consti-
tuem um obstáculo tão difícil de ultrapassar, no sentido em que se conhecem estratégias
passíveis de ser implementadas, em termos de políticas públicas articuladas com as sensibi-
lidades regionais6. Os exemplos das regiões mais bem sucedidas da Europa e dos Estados
Unidos da América (EUA) apontam para um padrão de crescimento económico comum: o
domínio das pequenas e médias empresas (PME’s), baixos índices de desemprego e concen-
tração geográfica das actividades. Alguns exemplos7 são casos conhecidos em que a econo-
mia de proximidade funciona de facto. Esta visão das economias de aglomeração (clusters
ou, face ao actual imperativo na luta pela produtividade, learning regions) parece, pois,
interceptar-se com algumas características-base do panorama empresarial de Portugal (a que
a região Centro não foge), nomeadamente no que se refere à dimensão empresarial. Faltará,
no entanto, aumentar a espessura do capital relacional, nomeadamente no que se refere
aquilo que alguns autores não hesitam em apelidar de “coopetition”, isto é, uma combinação
de cooperação e competição empresarial.

6. A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E AS ECONOMIAS DE AGLOMERAÇÃO

Segundo Veltz (1994), a equação de competitividade territorial, no papel, é relativa-
mente simples e resume-se a: competências, redes, projectos e instituições.

Um dos aspectos mais salientes do processo de inovação tecnológica e do inerente
progresso tecnológico é o seu impacto na capacidade competitiva empresarial, sendo-lhe
imputado um papel relevante na alteração da fórmula tradicional de competitividade.
5
 Como por exemplo, a insuficiência/ineficácia na oferta de bens públicos (educação, formação, infra-
estruturas, centros de investigação,...), a falta de coordenação entre os actores locais, a limitação da
interactividade dos actores, a deficiente articulação entre a Ciência e a Economia e as dificuldades de
acesso à economia mundial.

6
 Para maiores esclarecimentos sobre esta matéria, ver Chorincas et al (2001).

7
 Terceira Itália, de Baden-Wurttemberg (Alemanha), Catalunha e Valência (Espanha) e Provence-Alpes-
Côte d’Azur (França), na Europa, e de Silicon Valley, Route 128 de Boston e o Sun Belt, nos EUA.
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Apesar disso, a relação passível de ser estabelecida entre a inovação tecnológica e a

obtenção de competitividade deve ser cuidadosamente observada. De acordo com Porter (1990),
nem todo o processo de inovação é benéfico, por si só. Pode, inclusivamente, fragilizar uma
posição competitiva, se não for assumida uma postura estratégica relativamente aos objectivos a
atingir com a implementação e desenvolvimento de novas tecnologias. Tudo o que uma empresa
produz envolve um leque variado de tecnologia e qualquer das tecnologias existentes numa
empresa pode ser relevante para a competitividade, desde que aumente significativamente as
suas vantagens competitivas ou melhore a sua estruturação industrial/organizacional.

É possível, assim, identificar alguns dos efeitos mais significativos da inovação
tecnológica nas empresas (Abreu, 1994):

Efeitos da tecnologia na cadeia de valor: qualquer actividade da empresa requer
tecnologia apropriada, que se estende do simples conjunto de procedimentos
utilizados pelo pessoal, passando pela tecnologia incorporada nos inputs adqui-
ridos e pela tecnologia associada às actividades de apoio até à tecnologia de
produção; neste sentido, uma escolha tecnológica numa zona da cadeia de valor
pode ter implicações noutras áreas da cadeia.
Efeitos da inovação tecnológica na determinação de posições relativas de
competitividade mais vantajosas: a introdução de novas tecnologias pode e deve
conduzir ao desenvolvimento de factores de competitividade, como sejam gan-
hos de produtividade, redução de custos de fabrico, antecipação no mercado.
Efeitos da tecnologia na estrutura industrial: a tecnologia é, ainda, um factor
determinante da estrutura global da indústria se a sua adopção em determinado
sector da cadeia de valor se disseminar. Esta difusão pode afectar positivamente
(ou negativamente) qualquer um dos factores de competitividade exógenos à
empresa, tornando-a mais (ou menos) atractiva, respectivamente.

O potencial efeito estruturante da inovação tecnológica implica, conforme referido, a
ponderação dos seus impactos no meio envolvente. Devem, assim, ser tomados em conside-
ração os efeitos da inovação tecnológica nos seguintes domínios: alteração na relação com
o consumidor, podendo implicar uma maior facilidade de acesso ao produto por parte do
consumidor; alteração na relação com o fornecedor, diminuindo ou alargando o poder negocial;
alterações na posição relativa face à concorrência; alterações da dimensão das fronteiras da
empresa.

Do referido no final do ponto anterior, fica a noção de que a criação de economias de
aglomeração cria mais vantagens do que desvantagens económicas. Na perspectiva inicial
de Porter (1990), clusters são concentrações produtivas de empresas que actuam sobre uma
base económica comum (logo, concorrentes), complementares (que fornecem componentes
entre si), interrelacionadas (que fornecem equipamentos, consultoria ou serviços específi-
cos às empresas centrais) e que interagem (têm relações activas e/ou multidireccionais). O
argumento de Porter (op. cit.), na análise das vantagens competitivas localizadas, é a de que
a vitalidade económica de um sector é o resultado directo da competitividade de indústrias
locais e que, no mundo globalizado, os agentes económicos devem pensar globalmente e
agir localmente. Este argumento permitiu produzir o “diamante da vantagem locativa” cujos
vértices definem os quatro elementos que determinam o ambiente em que as empresas nas-
cem e aprendem a competir.

Um importante papel é exigido aos actores locais (instituições públicas, associações
empresariais, universidades, instituições de investigação e empresas) como potencializadores
da competitividade local.

Das considerações anteriores, retira-se que a potencialização do desenvolvimento
em clusters exige acções orientadas para a procura da especialização flexível e da eficiência
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colectiva, para o desburocratizar do acesso ao crédito direccionado para o investimento
(local ou externo), para a densificação da cadeia produtiva8 (matérias, bens de capital e
serviços), para a identificação de nichos de mercado, para a formação, capacitação e reciclagem
dos recursos humanos, para o fortalecimento das relações com o sistema de inovação (in-
vestimento em I&DT) e para garantir um ambiente institucional que proporcione a articula-
ção entre entidades empresariais e os poderes públicos. A dinamização de clusters está,
regra geral, associada a um elevado grau de ligações entre os actores participantes; quando
este pressuposto ocorre, aumenta sensivelmente o potencial inovador, empreendedor e de
colaboração no âmbito do cluster, engendrando níveis salutares de competição interna e
elevando as ambições globais.

Também nestas ideias surge implicitamente a ideia do ambiente de aprendizagem
contínua, cooperação e elevada concorrência subjacente ao conceito de cluster9; alguns
autores referem mesmo que a rede de interacções e cooperação existente deve ser entendida
como interna às próprias empresas (Castells, 2001).

O papel da região, neste contexto, depende da sua capacidade de se especializar nas
actividades que permitam obter vantagens comparativas, efectivas e dinâmicas, e competiti-
vas decorrentes do seu stock de atributos e da sua capacidade de promoção, de uma forma
continuada, da inovação. A região deverá constituir-se como flexível e inovativa, um espaço
territorial com ambiente favorável à atracção de investimentos e desenvolvimento de negó-
cios e onde as instituições, públicas e privadas, de suporte exerçam um papel de indução do
processo de desenvolvimento.

A promoção de clusters, em termos da concepção de desenvolvimento local e regio-
nal, vem adquirindo crescente importância, partindo do princípio que a sua existência ofere-
ce grande potencial para a criação de vantagens competitivas. Mesmo sem a intervenção
pública, resultam uma série de vantagens de localização, que Nadvi (1997) apelida de “van-
tagens passivas”

De realçar, por fim, que, na essência, as concentrações “clusterizadas” só são possí-
veis por meio de capital social (Putnam, 1993), materializado no envolvimento comunitário e
no estabelecimento de reciprocidade e confiança e que reflecte o grau de civismo das comu-
nidades.

7. CONCLUSÕES

A região Centro de Portugal envolve uma dinâmica que incorpora as principais fun-
ções no domínio dos factores de competitividade, desde a circulação de informação, tecnologia
e activos passando pelo apoio à criação de empresas e oferta de formação. No entanto, a
realidade relativa à oferta de serviços que apoiem e incentivem a actividade económica na
região reflecte uma acentuada desestruturação, tanto em termos locativos como em termos
sectoriais; a insipiência e a fragilidade desta estrutura são factores condicionadores de
valorização e da dinâmica colectiva do padrão regional de inovação.

As principais debilidades estruturais da região não parecem decorrer actualmente da
inexistência de actores, mas sim de lacunas relativamente ao exercício de uma cultura de
relação e de cooperação activa, inviabilizando, na prática, a criação de uma economia base-
ada no fomento do capital relacional. A economia regional precisa de reequacionar o seu

8
 Ressalve-se-se a distinção entre cadeia produtiva e cluster: cadeia produtiva corresponde a uma configura-
ção vertical ligada à economia do custo; cluster é uma configuração horizontal que lida com a economia
do valor.

9
 Recentemente, Michael Porter revisitou os seus trabalhos originais no artigo “Clusters and The New
Economics of Cooperation“, Harvard Business Review, pp. 77-90, Nov.-Dec., 1998. Neste artigo, a
abrangência do conceito supera a visão empresarial inicial e projecta-se para um conjunto mais complexo
e aberto de relações.
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posicionamento competitivo, encontrando novas fórmulas que lhe permitam melhorar o seu
padrão de inserção na moderna economia do conhecimento e da globalização dos fenómenos
económicos.

A dinâmica da região Centro tem vindo basicamente a entroncar no padrão de especia-
lização produtivo dominante, sendo ainda incipiente a estruturação de alternativas económico-
empresariais, mesmo no âmbito do aproveitamento de vantagens comparativas regionais, como
sejam o agro-alimentar, a madeira e o turismo, o que vem acentuando o quadro de fragilização
relativa do tecido produtivo deste território, e que, a prazo, pode implicar o reforço do estatuto
de periferia económica e um processo de integração supra-regional subalterna. Essa fragilização
comparativa do quadro produtivo regional é uma das fortes tendências pesadas que é possível
verificar-se ou, na melhor das hipóteses, conservando no essencial o perfil produtivo e empre-
sarial, não são prováveis modificações estruturais de magnitude tal que acarretem o seu
reposicionamento relativo no contexto da dinâmica económica do país.

A existência de economias de aglomeração é uma realidade na região Centro, inequí-
voca em algumas unidades territoriais e embrionárias noutras. Este processo assume-se
como fundamental para a gestação e desenvolvimento de sinergias económicas (diminuição
do tempo de aprendizagem, da implementação de procedimentos de transferência de
tecnologia, da implementação e aprofundamento do capital relacional, etc.).

No entanto, o sistema de oferta funciona (forçadamente, entenda-se) fechado sobre
si mesmo e produz, incomparavelmente, mais investigação do que contributos inovadores
aplicados ao mercado. Parece ainda não existir a percepção empresarial suficiente sobre a
possibilidade de usufruir deste sistema/rede, excepto em alguns sectores de actividade que
se conseguiram constituir como aglomerados económicos. O impacto do sistema regional de
inovação sobre a região revela uma subutilização, o que não permite que o mercado incorpo-
re, de forma contínua, conhecimento nas suas actividades (produtivas ou não). Esta situa-
ção gera a desadequação entre a procura e a oferta: desarticulação entre o que a investigação
produz e a sua utilidade prática no mercado direccionada para a satisfação de necessidades,
existentes ou latentes.

Tão ou mais preocupante é o facto de que as condições vigentes em regiões mais
periféricas dificulta a construção de dimensões críticas ao nível organizativo e inovativo e a
endogeneização e desenvolvimento de capacitações tecnológicas das empresas aí localiza-
das, uma vez que os ambientes periféricos impõem algumas restrições a aglomerações eco-
nómicas por (i) possuírem lógicas essencialmente produtivas no desenvolvimento das
capacitações tecnológicas, (ii) se inserirem em ambientes externos instáveis e voláteis, (iii)
por enfrentarem uma reduzida dimensão das áreas de mercado, tornando mais difícil o apare-
cimento de actividades complementares, (iv) por se caracterizarem por um ambiente
circundante de subsistência e por (v) possuírem um impacto social frágil.
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ANEXO

Código de Actividades Económicas Português (CAE), Rev. 2.1
AA. Agricultura, Produção Animal, Caça e Silvicultura
BB. Pesca
CA. Extracção de Produtos Energéticos
CB. Indústrias Etractivas com excepção da Extracção de Produtos Energéticos
DA. Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco
DB. Indústria Têxtil
DC. Indústria do Couro e dos Produtos do Couro
DD. Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras
DE. Indústrias de Pasta, de Papel e Cartão e seus artigos; Edição e Impressão
DG. Fabricação de Produtos Químicos e de Fibras Sintéticas ou Artificiais
DH. Fabricação de Artigos de Borracha e de Matérias Plásticas
DI. Fabricação de Outros Produtos Minerais não Metálicos
DJ. Indústrias Metalúrgicas de Base e de Produtos Metálicos
DK. Fabricação de Máquinas e de Equipamentos, N.E.
DL. Fabricação de Equipamento Eléctrico e de Óptica
DM. Fabricação de Material de Transporte
DN. Indústrias Transformadoras, N.E.
EE. Produção e Distribuição de Electricidade, de Gás e de Água
FF. Construção
GG. Comércio por Grosso e a Retalho; Rep. de Veículos Automóveis, Motociclos e de Bens de

Uso Pessoal e Doméstico
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HH. Alojamento e Restauração (Restaurantes e Similares)
I. Transportes, Armazenagem e Comunicações
J. Actividades Financeiras
K. Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços Prestados às Empresas
L. Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória
M. Educação
N. Saúde e Acção Social
O. Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais

Contactos:
George Manuel de Almeida Ramos - gramos@esg.ipcb.pt)
João Renato Caramona Belo Sebastião - jrenato@esg.ipcb.pt)
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O DISCURSO SIMBÓLICO DA PUBLICIDADE E A
HOMOGENEIZAÇÃO SOCIAL: OS ANÚNCIOS

SEGUNDO MARSHALL MCLUHAN

Miguel Ruivo*

RESUMO

O presente artigo constrói-se em torno da análise e comentário do capítulo Anún-
cios: Preocupando-se Com os Vizinhos da obra Os Meios de Comunicação Como
Extensões do Homem de Marshall McLuhan, em que este trata a questão da
homogeneização social que supostamente o discurso simbólico da publicidade promo-
ve ou facilita aos espectadores/consumidores. A partir daqui são também efectuadas
algumas reflexões acerca não só desta temática específica em si, como também acerca
do papel social que a publicidade pode assumir nos nossos dias e da consciência que os
consumidores têm, ou deveriam ter, no século XXI, da sociedade de consumo em que,
cada vez mais, vivemos.

INTRODUÇÃO: A EVOLUÇÃO DA PUBLICIDADE

Tornou-se comum ao longo da história analisar a publicidade como uma actividade
económica. Ao olharmos, precisamente numa perspectiva histórica, para a origem do termo
publicidade, vemos o seu nascimento marcado pelo objectivo de tornar públicas ideias,
valores, normas e padrões de percepção estética, social e cultural. Tudo teria começado na
antiga Grécia com a retórica de Aristóteles, passando pelas “campanhas” de propagação da
fé cristã, e por aí fora, até que esta surge revestida de propósitos comerciais, sobretudo após
a revolução industrial que todos conhecemos. Claro que falamos da publicidade enquanto
conceito, já que nem sempre lhe foi atribuído este nome ou, aliás, qualquer outro. Através
dos tempos, desde o seu surgimento enquanto actividade mercantil, a publicidade teve
sempre como objectivo subliminar incorporado no seu propósito comercial o esforço para
tornar público e comum o que antes não o era; por outras palavras, a busca de socializar a
informação de produtos a par com a transmissão de informação que iria contribuir exacta-
mente para a socialização, ou homogeneização social, como iremos ver mais à frente, dos
consumidores a quem a publicidade é dirigida.

Na sociedade capitalista em que vivemos já há algum tempo, mas que cada vez mais
ilustra este nome que lhe foi atribuído, temos a noção (ou deveríamos ter) enquanto consu-
midores racionais (inteligentes?) que as mensagens publicitárias confundem com ideias e
sentimentos embrulhados algures em volta dos produtos expostos para serem consumidos.
A publicidade há muito que deixou de ser a simples promoção para a venda de produtos e
serviços, para passar a ser também, e cada vez mais, mas sem esquecer esta vertente, uma

*  Docente na Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
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exposição pública de ideias, de valores morais, sociais e estéticos embrulhados nos produ-
tos “prontos-a-consumir”, neste caso, e se quisermos inventar uma palavra nova, como
agora é moda. De qualquer forma, o que está aqui em causa são os anúncios publicitários e
a forma como estes, pela forma como são produzidos e fabricados e, sobretudo, pelas perso-
nagens mais ou menos estereotipadas que utilizam, permitem um a identificação entre o
produto e o(s) estilo(s) de vida que os consumidores/espectadores têm, ou “deveriam” ter,
processo de identificação esse traduzido por uma enfabulação simbólica do produto promo-
vido que quase dispensa a mediação das qualidades funcionais do próprio produto. Esta
estereotipia torna-se (ou é) um método rápido e eficaz, e relativamente seguro, de promover
códigos através dos quais o consumo de produtos é accionado na construção de uma
imagem adequada à identidade pretendida. Neste caso específico do discurso publicitário, a
estereotipia tem a função de inserir o produto em códigos de auto-imagem do público consu-
midor, ao mesmo tempo que reforça estes mesmos códigos. Na sua dupla face de demonstra-
ção e leitura, a codificação é uma dimensão essencial do estilo de vida. O estilo de vida e o
ênfase nas formas e nos ritmos, e sobretudo nas personagens, dos anúncios publicitários
convergem para fazer da auto-imagem construída através do consumo de produtos a expres-
são máxima das identidades sociais. O reconhecimento visual destas identidades através
dos bens consumidos é o procedimento que articula a estilização e a estetização do consumo
no interior do discurso publicitário. Ora bem, tudo isto é certo, ou pelo menos há quem o
defenda, mas não é nosso propósito deambularmos mais sobre este assunto ao longo do
presente texto. Tudo isto não é mais do que uma (pouco) breve introdução temática de uma
ideia, ou teoria, defendida já há algumas décadas atrás por um grande senhor da comunica-
ção chamado Marshall McLuhan. Na famosa e proclamada obra denominada por Os Meios
de Comunicação Como Extensões do Homem, na sua versão portuguesa (leia-se brasileira),
em que McLuhan dedica cada capítulo exclusivamente a um diferente meio de comunicação,
existe precisamente um capítulo especialmente dedicado aos anúncios publicitários com o
título Anúncios: Preocupando-se Com os Vizinhos (capítulo 23), em que o autor refere
exactamente esta questão da homogeneização social dos consumidores/espectadores atra-
vés do discurso simbólico da publicidade. Com o presente texto pretendemos, como tal, step
back in time durante algumas páginas para, sem ignorar a realidade actual do Marketing, da
actividade publicitária e da sociedade de consumo do século XXI, procedermos a uma
análise detalhada de um interessantíssimo texto que, embora datado em partes, estabelece
também pontes para aquilo que acontece hoje em dia no discurso publicitário no que diz
respeito à carga simbólica atribuída aos produtos divulgados above the line. Façamos,
então, esta viagem no tempo.

OS ANÚNCIOS E OS VIZINHOS DE MCLUHAN

McLuhan inicia o supracitado capítulo, dedicado aos anúncios publicitários, referin-
do a tendência que a publicidade parecia estar a assumir, aquando da escrita desta obra: a
criação de anúncios que cada vez mais representam os motivos e desejos do público. “A
firme tendência da publicidade é a de declarar o produto como parte integral de grandes
processos e objectivos sociais” (1995:255). A importância real do produto anunciado passa-
ria para segundo plano, cedendo o lugar de destaque para a participação do público, isto é,
a inclusão das vivências, das experiências do dia-a-dia do consumidor, de modo a que este
assuma um papel activo perante o próprio anúncio: uma espécie de processo de identifica-
ção. Deste modo, o consumidor não só se sente mais identificado com as imagens difundidas
pela publicidade, porque se vê nelas representado, como o próprio produto em si deixa de
valer pela sua utilidade real, passando a adquirir um valor simbólico. Isto remete-nos para o
discurso simbólico que caracteriza a publicidade da década de 60, época em que McLuhan
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escreve esta obra, o que nos remete para outro time loop, de modo a enquadrar a temática e
o raciocínio em questão.

Aqui vamos nós. Durante a década de 60, as marcas da Segunda Grande Guerra
começam a ficar cada vez mais para trás e urge uma nova vaga de um sentimento de necessi-
dade por novidades e desejo de consumo. Esta época é marcada pelo surgimento do Marketing
que, aliado às ciências sociais e humanas, vai centrar o seu estudo à volta do consumidor, de
modo a poder criar produtos que satisfaçam as suas emergentes necessidades.

Nesta década, dá-se uma revolução na publicidade moderna, através da concepção
da equipa criativa para as produções publicitárias. Estas equipas criativas procuram a origi-
nalidade nas suas produções, ao mesmo tempo que ambicionam aproximarem-se do público-
alvo a que se destinam. Começa, então, a tomar-se a consciência de que o consumidor toma
determinadas decisões na hora da compra baseadas em questões afectivas, ou seja, o consu-
midor terá certos comportamentos de consumo fundamentados por determinadas reacções
emocionais/afectivas relacionadas com a imagem que tem de uma determinada marca.

É deste modo que a publicidade, através da ajuda da psicologia e da sociologia no
estudo do comportamento do consumidor, e também com a ajuda da psicanálise na constru-
ção da mensagem, passa a intervir nas mutações comportamentais dos consumidores. A
publicidade passa a relacionar, deste modo, por vezes implicitamente, os desejos inconscien-
tes dos indivíduos com as próprias características do produto, destacando a dimensão
simbólica do produto, e não somente a dimensão funcional do mesmo, que passa, muitas
vezes, para segundo plano. O consumidor será, desta forma, frequentemente levado a com-
prar um produto não pela sua utilidade propriamente dita, mas por aquilo que o produto
representa simbolicamente. O produto passa a ser percepcionado como um conjunto de
valores, que serão realçados pela capacidade simbólica e sugestiva da imagem.

A utilização de personagens estereotipadas nas narrativas publicitárias incitam o
consumidor a identificar-se com elas e com o seu tipo/estilo de vida. O discurso da publici-
dade tende a estabelecer uma relação de identificação do consumidor com uma imagem, onde
as características individuais do consumidor passam para segundo plano, passando para a
linha de frente as características grupais ou colectivas.

É deste modo que a publicidade vai tentar criar uma “imagem do consumidor”, capaz
de o incitar à compra. Assim, ao comprar determinado produto, de determinada marca, o
consumidor irá sentir-se como sendo aquele que é reflectido no anúncio, sentindo como seu
o tipo de vida proposto pela personagem publicitária.

Será de acordo com esta “preocupação” dos publicitários em fazer dos anúncios
espelhos da realidade e da vida quotidiana das pessoas (dos consumidores), que McLuhan
intitula este capítulo “Preocupando-se com os vizinhos”. Mas este título poderá ter outras
interpretações, como veremos mais à frente. No entanto, e apesar de o autor se referir à
publicidade como “arte” e aos publicitários como “artistas comerciais” (1995: 255), a sua
posição em relação à actividade publicitária não é necessariamente uma posição de defesa.
Isso resulta mais notório mais à frente neste capítulo.

A nova tendência é a produção de anúncios que, quando produzidos com grandes
verbas, se assemelham à escala do cinema, resultando numa espécie de pequenas curtas-
metragens que funcionam enquanto “ícones” que representam o quotidiano das experiênci-
as do consumidor, mas também a imagem corporativa da empresa, o que deixa o valor real, o
valor utilitário do produto para segundo plano: “Os anúncios, pois, tendem a se afastar da
imagem que o consumidor faz do produto, aproximando-se da imagem de um processo do
produtor. A chamada imagem corporativa do processo inclui o consumidor no papel de
produtor, igualmente” (1995: 255).

Esta tendência dos anúncios, diz o autor, veio a resultar em desfavor das revistas
ilustradas que, até à data, se tinham tornado bastante populares. Com a crescente importân-
cia atribuída à imagem, as revistas apresentam a crescente propensão de ilustrarem os seus
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temas e notícias, mas com os novos anúncios surgem os seus grandes rivais, cujas “imagens
comprimidas” em que incluem consumidor, vendedor e sociedade numa imagem só, ultrapas-
sam, em larga escala, as “imagens pálidas” das revistas ilustradas. A “imagética em mosaico”
da televisão faz parecer as imagens das revistas pertencerem a uma geração anterior e ultra-
passada do universo pictórico.

Paralelamente com o desenvolvimento dos anúncios, as próprias revistas também se
desenvolvem, no entanto, e muitas vezes à imagem da própria publicidade. É desta forma que
surgem as revistas em mosaico como a Time e a Newsweek, que não apresentam as notícias
em “narrativa, ponto de vista, explicação ou comentário” (1995: 256), tratam-se também de
imagens corporativas da sociedade e tal como os anúncios, convidam à participação do
público. Este é um dos aspectos que a publicidade vem, com o seu desenvolvimento, a
alterar a sociedade, o que nos impele a colocar uma questão: será, então, a publicidade um
espelho da sociedade, isto é, será que se vê na publicidade o reflexo da sociedade e das
novas vivências e experiências do dia-a-dia, ou é a própria sociedade que acaba por reflectir
a publicidade, os efeitos e as repercussões desta? Afinal de contas, de que lado é que está o
espelho? São questões que McLuhan não coloca directamente, apesar do seu discurso
circundar à volta delas, implicitamente.

É precisamente quando o autor começa a comparar o efeito produzido pela publicida-
de como uma espécie de “lavagem cerebral”, que percebemos que a sua opinião em relação
a esta actividade não será, pelo menos completamente, positiva. Isto leva-nos a pensar que
o próprio título do capítulo tenha, também, alguma carga irónica. Não conseguimos, porém,
confirmar a hipótese que formulamos.

McLuhan refere que a repetição e redundância das mensagens publicitárias que
levarão, eventualmente, à sua afirmação gradual, formam uma base essencial para o discurso
de sedução que reveste a nova vaga de anúncios, constituindo a referida “lavagem cere-
bral”. O autor refere-se ainda à indústria publicitária como “(...) uma grosseira tentativa de
estender os princípios da automação a todos os aspectos da sociedade. Como ideal, a
publicidade aspira ao objectivo de harmonizar programadamente todos os esforços, impul-
sos e aspirações humanas” (1995: 256). McLuhan entende, assim, as agências publicitárias
como agentes controladores e homogeneizadores da sociedade actual, de modo a que todos
nós nos identifiquemos (ou aspiremos a nos identificar) com as imagens da nova publicida-
de, criando determinados comportamentos/respostas padronizados de acordo com determi-
nados valores que nos são impostos inconscientemente. Não se tratará apenas, pois, de
impor um determinado produto. A par disso, a publicidade impõe um determinado conjunto
de valores que aceitamos sem darmos conta: “(...) ela visa à derradeira meta electrónica de
uma consciência colectiva” (1995: 256). O objectivo subliminar da publicidade será, então, o
de unir toda a produção e todo o consumo numa pré-estabelecida harmonia social ou harmo-
nia de consumo, objectivo esse que, quando atingido, eliminará a própria publicidade, uma
vez que esta deixará de ter qualquer utilidade.

O aparecimento da televisão foi ainda, segundo McLuhan, um factor que alterou a
produção publicitária, pelo simples facto desta favorecer a consciência a respeito do incons-
ciente no consumidor, de modo muito mais acentuado do que outros meios como a rádio ou
os jornais.

O autor faz uma referência à frivolidade dos anos 20 para exemplificar a metamorfose
que teve de sofrer a publicidade ao passar para o pequeno ecrã. O argumento do vendedor
deixa de ser directo e agressivo para se revestir de um encanto inebriante com trajes vistosos
e cantigas melodiosas.

Este facto faz com que os anúncios sejam facilmente parodiados, pois quando tirados
do contexto e analisados noutra perspectiva, muitos cairiam no ridículo ou tornar-se-iam
hilariantes, porque completamente despropositados, uma vez que eles utilizam as vivências
e experiências sociais comuns de uma determinada comunidade, de um modo grotesco. “Isto
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vale dizer que qualquer anúncio é cómico quando apreciado conscientemente” (1995: 257).
Daqui podemos concluir que, segundo o autor, os anúncios são destinados ao nosso in-
consciente, actuando como mensagens hipnóticas que nos induzem a comprar os produtos
anunciados, por um lado, e a adoptar um conjunto de valores sócio-culturais veiculados pelo
anúncio, por outro. “Os anúncios não são endereçados ao consumo consciente. São como
pílulas subliminares para o subconsciente, com o fito de exercer um feitiço hipnótico, espe-
cialmente nos sociólogos” (1995: 257).

McLuhan refere ainda o facto do orçamento dispendido na produção publicitária,
assim como o empenho empreendido nesta arte, ter mais importância, pesar mais, do que a
redacção de notícias ou outros tópicos incluídos nos mesmos veículos que transportam as
mensagens publicitárias até nós.

Estas grandes produções publicitárias, comparadas à escala do cinema, são
construídas numa base de estereótipos sociais, de modo a representarem uma determinada
“experiência comunal”. Isto requer, obviamente, uma equipa altamente treinada e entendida,
de modo a que estas produções não só sejam alcançadas. Os publicitários serão, segundo o
autor, mais capazes do que os próprios sociólogos de compreenderem (e controlarem) a
própria sociedade, adjuvados por constantes pesquisas e testes de reacção, o que não deixa
de ser um ponto de vista extremamente interessante. Caso os anúncios publicitários se
afastassem da experiência comum partilhada, perderiam o seu interesse e a atenção do públi-
co consumidor. Os anúncios publicitários constituirão, então, segundo McLuhan, um docu-
mento, um testemunho histórico importante “(...) do estado sonanbúlico de uma metrópole
cansada” (1995: 258).

O exemplo dado do oficial do exército americano que, depois da Segunda Guerra
Mundial, observava admirado a falta de homogeneidade social dos italianos, serve para
McLuhan salientar a importância da homogeneização da vida social arbitrada por hábitos de
consumo.

A questão da preocupação com os vizinhos poderá prender-se também, parece-nos,
com a questão desta homogeneização da vida e dos hábitos sociais dos indivíduos, de modo
a que sejamos semelhantes ao próximo, com os mesmos desejos, os mesmos sonhos, os
mesmos hábitos de vida e de consumo. Enfim, de modo a que todos sejamos iguais aos
nossos “vizinhos sociais”. O que nos parece curioso é esta defesa do autor em relação à
harmonização da vida social, o que, implicitamente, implica um reconhecimento do importan-
te papel que a publicidade aqui assume, no sentido em que o próprio McLuhan lhe atribui um
importante contributo para este processo social. O que faz com que a sua posição perante a
publicidade se torne bastante ambígua, por um lado, e pouco definida, por outro.

Um dos meios mais eficazes em que é propagada a publicidade para esta finalidade
referida será, então, a televisão, através das imagens transmitidas em mosaico e ao apelo para
uma maior participação por parte do telespectador. “O mundo das marcas padronizadas e dos
bens de consumo se torna simplesmente divertido à luz da imagem da televisão” (1995: 259).
Contudo, segundo McLuhan, será tanto o apelo para a participação do telespectador, que
este acabará por sentir “(...) nostalgia dos tempos e dos modos do pré-consumo” (1995: 259),
aspecto este que, no entanto, encaramos com algumas reservas, mas teremos de ter em conta
a data em que a obra de McLuhan foi escrita.

Neste capítulo é ainda salientado o facto do aparecimento da fotogravura – a fotogra-
fia – ter ajudado em larga escala ao desenvolvimento da publicidade, no final do século XIX.
De facto, a fotografia torna-se um elemento essencial num anúncio ou numa campanha
publicitária (apesar de sabermos hoje que, por vezes, não é o elemento mais importante para
que uma determinada campanha funcione, apesar de estar quase sempre presente), mas o
mesmo acontece com os jornais e todas as publicações impressas periódicas, em que a
fotografia passa a desempenhar um papel fulcral, a par do próprio texto, de modo a “(...)
manter a actualização em nosso tipo de cultura” (1995: 260).
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Alguns autores, diz McLuhan, defendem que esta “revolução gráfica” fez com que a

cultura ocidental passasse dos ideais particulares para as imagens corporativas. Deste modo,
a fotografia e a televisão arrebatam-nos do ponto de vista particular e letrado, transpondo-
nos para o mundo complexo e inclusivo do ícone grupal (1995: 260). A publicidade assumirá,
aqui também, um papel preponderante, uma vez que, em vez de representar pontos de vista
particulares, ela apresenta modos de vida para todos, ou para ninguém, como diz McLuhan,
mais uma vez no campo da ambiguidade. O texto publicitário será, no entanto, segundo o
autor, apenas um jogo de palavras para distrair a capacidade crítica do leitor enquanto este
fica “hipnotizado”pelas imagens. Os críticos serão, no entanto, segundo McLuhan, sempre
bem vindos aos publicitários, uma vez que aqueles que protestam são sempre os melhores
aclamadores e aceleradores (1995: 260). McLuhan refere, no entanto, a incapacidade dos
letrados em criticarem as imagens, uma vez que estes não conseguem entender a arte não
verbal do pictórico. Esta afirmação deixa-nos, no entanto, algumas dúvidas.

O aparecimento do cinema foi também um marco muito importante na histórica da
publicidade, diz McLuhan, uma vez que o padrão de vida americano terá passado para o
grande ecrã como uma espécie de anúncio ininterrupto, através dos filmes. Como
consequência, toda a publicidade impressa vai-se aproximar a este modelo, fazendo com que
cada anúncio publicitário se assemelhe a uma cena extraída de um filme.

Hoje em dia, a proximidade entre as produções publicitárias e o cinema é ainda mais
marcada. Os anúncios feitos para a televisão são muitas vezes pequenas curtas-metragens e
assemelham-se muitas vezes aos modelos dos videoclips musicais, que não eram ainda uma
realidade na data em que McLuhan escreve a sua obra. Aliás, podemos ainda estabelecer um
maior paralelismo entre os videoclips e os anúncios publicitários feitos para a televisão, uma
vez que os primeiros mencionados também são pequenos “filmes” que servem para promo-
ver algo, isto é, um determinado artista e o seu trabalho e incitar os consumidores a compra-
rem algo: os discos desses mesmos artistas. E, porque não, também de algum modo os seus
estilos de vida, o seu satus quo.

O aparecimento da televisão, simultaneamente com a publicação de “A Morte de Um
Caixeiro Viajante” de Arthur Miller terão ambos contribuído para a destruição da imagem do
vendedor agressivo e individualista, por um lado, e do consumidor passivo, por outro, ao
mesmo tempo que implementou o conceito de “estrela de cinema”.

Concluindo o capítulo, McLhuan refere o facto dos anúncios se revelarem como
sendo “(...) uma forma de entretenimento comunitário auto-destrutiva” (1995: 262). Anunci-
ando a “Terra Prometida”, apresentando um mundo perfeito, ilusório e utópico, portanto,
irreal, deixam de lado a questão da venda de um produto ao consumidor individual, para dar
lugar a um processo inclusivo da imagem de uma empresa corporativa. Segundo McLuhan,
os historiadores e arqueólogos irão descobrir um dia que “(...) os anúncios do nosso tempo
constituem os mais ricos e fiéis reflexos diários que uma sociedade pode conceber para
retratar todos os seus sectores de actividades” (1995: 262), deixando, deste modo, os
hieróglifos egípcios bastante atrás. Quer isto dizer que, futuramente, os anúncios poderão
vir a servir como verdadeiros registos históricos das nossas vivências e das nossas socieda-
des, uma vez que são o verdadeiro reflexo delas. Esta afirmação vem ilustrar, mais uma vez, a
importância dada por McLuhan à publicidade, tornando também, uma vez mais, a sua posi-
ção pouco clara. Se por um lado, o autor reconhece a importância da publicidade, nomeada-
mente enquanto agente homogeneizador da nossa vida social e enquanto futuro registo
histórico da nossa sociedade, por outro lado, fala no efeito hipnótico das mensagens publi-
citárias e na “lavagem cerebral” que os anúncios constituem para os consumidores. Esta
última questão parece-nos, inevitavelmente, algo ingénua, mas teremos de ter em conta que
McLuhan escreve este trabalho e tem estas ideias nos anos 60, o que, por outro lado, faz,
inversamente, com que o seu ponto de vista em relação aos anúncios enquanto registos
históricos nos pareça bastante interessante, apesar de não termos tanta certeza se tal seria,
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de facto, um estudo viável e fidedigno, hoje em dia.

Os consumidores apresentam-se cada vez mais conscientes da sociedade de consu-
mo que os rodeia. Por um lado, os anúncios dos nossos dias continuam a ter, aliás, hoje mais
que nunca, uma função socializadora, de integração, identificação e denúncia social; por
outro lado, por vezes, as imagens publicitárias e os anúncios da agora também se afastam da
realidade social, de modo a servirem de escape ao quotidiano, como que criando, no imaginá-
rio das pessoas, um universo paralelo, um universo alternativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A EVOLUÇÃO E A REFLEXÃO

Uma visão da publicidade enquanto veículo de sonhos de consumo de bens, faz
associá-la à ideia de que o seu propósito será meramente comercial. O que observamos
actualmente será, contudo, quer no sentido dado por McLuhan nos anos 60, como noutro
ainda mais poético (utópico?) de des-comercialização desta actividade, um regresso da pu-
blicidade às suas verdadeiras origens pré-capitalistas, na retórica dos antigos gregos. Assim
sendo, ela parece que deixa de ser cada vez mais a venda de produtos e passa a ser, novamen-
te, uma exposição pública de ideias, de estilos de vida, de valores morais, sociais e estéticos
que, tendo como pretexto (ou pano de fundo) uma finalidade comercial – a de promover o
produto que apresenta – procurando atingir outras metas sociais: de socialização ou
integração social, desenvolvendo mecanismos que permitem construir e reconstruir identi-
dades sociais ou, simplesmente, oferecendo imagens de estilos de vida com os quais os
consumidores se vão identificar ou nelas se reconhecer.

A publicidade tem, efectivamente, sido alvo de novos olhares nos dias de hoje e há
quem lhe atribua papéis sociais importantes a par do papel comercial que lhe é inerente. A
comunicação publicitária não é neutra, isto é, ela não está completamente descomprometida
com interesses de índole económica que seduzem o consumidor para o consumo de produ-
tos e serviços anunciados, mas ela acaba por, simultaneamente, apelar a um outro tipo de
consumo: o consumo cultural, isto é, o consumo de desejos e sonhos por ela veiculados.

Deste modo, não será despropositado levantar a hipótese de que a publicidade cada vez
menos impõe e sugere e cada vez mais pretende representar/alcançar uma construção social de
sentidos, na vida quotidiana contemporânea. Será? Estaríamos, então, perante uma dupla faceta
da publicidade na sociedade de consumo actual: por um lado, temos o apelo ao consumo econó-
mico/cultural que a publicidade continua a exercer, fiel aos seus propósitos comerciais, e agente
social, por outro, com uma diversidade de papéis sociais extremamente importantes, como é o da
construção da identidade dos sujeitos nas sociedades contemporâneas.

Outro autor, já mais recente, Douglas Kellner (2001), chama a atenção para o facto da
publicidade desestabilizar os modelos identitários existentes e contribuir para a produção de
identidades mais fluidas e em constante mudança. Em suma, isto reflecte-se no facto de que
a segmentação dos mercados, traduzida em múltiplas campanhas de publicidade, reproduz e
intensifica a fragmentação e desestabiliza a identidade, que novos produtos e identificações
que vão surgindo procuram restaurar. Deste modo, a publicidade, obedecendo às lógicas de
mercado paradoxalmente contribui para a (re)construção identitária e, simultaneamente, para
a sua dispersão e instabilidade.

A publicidade actual oferece uma grande riqueza de modelos identitários, que pode-
rão ajudar a estruturar a identidade dos indivíduos. As suas imagens fornecem papéis e
modelos, padrões de estilos de vida e modas, reforçando determinados estereótipos e rejei-
tando outros. As problemáticas ligadas à construção reflexiva da identidade são centrais na
sociedade de consumo actual. A publicidade oferece-nos narrativas que produzem prazeres,
identidades e posicionamentos em relação ao social que os indivíduos podem apropriar
como elementos constitutivos da identidade de cada um.



Uma construção reflexiva da identidade é um processo demasiado complexo e ultra-
passa os âmbitos do conteúdo ideológico proposto pelo discurso publicitário e do seu
impacto na nossa sociedade. Os grupos a que pertencemos, as escolhas que fazemos e os
compromissos que tomamos constituem a nossa própria identidade pessoal e social – quem
nós realmente somos. Construir ou reconstruir a nossa própria identidade requer vontade,
acção e compromisso e, deste modo, muitos dos modelos identitários fornecidos pela publi-
cidade podem não possuir todos esses atributos, apresentando-se mais como uma espécie
de jogo de espelhos, mais ou menos virtuais, que podemos decidir jogar ou não.

Poderemos nós realmente escolher quem somos? É uma questão que se nos levanta
ao chegar às últimas linhas deste texto e que, de momento, não conseguimos responder. Pois
é... Trata-se, no entanto de uma questão que todos nós nos deveríamos colocar, de modo a
entendermos melhor os mecanismos que levam à criação da nossa essência e que nos
permite compreender quem realmente somos. E porque não utilizarmos os anúncios publici-
tários para esse efeito? Sim, porque não? Será que não valia a pena continuarmos a explorar
as preocupações de McLuhan e reflectirmos, fazendo o respectivo upgrade para a realidade
actual, a realidade 3G, a realidade wireless, mas ao mesmo tempo, a realidade CRM, a realida-
de em que o cliente tem sempre razão... O grande problema que o Ser Humano tem em aceitar
determinadas realidades está intimamente relacionado com o facto de não as compreender.
Para compreendermos temos também de reflectir sobre elas para percebermos o porquê das
coisas e o nosso papel no meio disto tudo. O que queremos dizer com tudo isto não é mais do
que levantar outra questão não menos importante: será que vale a pena evoluirmos sem
reflectirmos? Ou em vez de extensões do Homem estaremos nós a arranjar substituições?
Mas vamos parar por aqui. Isto já é tema para outro texto. Outra análise. Outra abordagem.
Outra extensão. Outro reflexo. Outra reflexão.
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