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“”When a society adopts a new technology, it is making a statement about 
iteself. The technology that a society chooses to employ says something about the 
values, beliefs and self conception o  its peopl ”. 

 
Keneth Lipartits, “Culture and the practice of business history”, Business and 
Economic History, 24 (n. 2), 1995, pg 1-42 (1995 Newcomen Prize Essay) 
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1. Uma década de (muito) forte crescimento 
 

O mercado português passou de 650 M� (130 Mc) para 1650 M� (330 Mc) na 

década de 90. Um crescimento superior a 2.5 vezes, em 10 anos. Mais de 1000 M� 

(200 Mc). Este será a primeira característica do sector TSI em Portugal a reter. 

Mas se o sector cresceu rapidamente, a sua estrutura também se alterou. 

A grande modificação foi a crescente importância do mercado SOHO & home, 

consequência da massificação dos PCs e periféricos associados, durante a década 

de 90. Este sector representava 0% em 1980, 19% em 1990 e aproxima-se agora 

dos 40% do mercado português. Entre 1990 e 2000 passou de 125 M� (25 Mc) 

para 625 M� (125 Mc), um crescimento de 5x na década – 500 M� (100 Mc) em 

valor absoluto. 

Este novo segmento emergente na década foi acompanhado pela manutenção 

da importância relativa do sector financeiro (que continua a representar cerca de 

28% do mercado no final da década). O crescimento do segmento ultrapassou 

marginalmente o crescimento global do mercado. Passou de 175 M� (35 Mc) para 

460 M� (92 Mc). 

Em termos relativos o segmento da administração publica perdeu 

importância, passado de 14% para 11% - o que mostra a falta de dinamismo do 

aparelho do Estado no investimento em tecnologias e sistemas de informação na 

década de 90. Em termos absolutos passou de 91 M� (18 Mc) para 182 M� (36 

Mc), ou seja apenas duplicou de valor. 

O principal segmento consumidor de TSI em 1990 eram as empresas não 

financeiras (então grandes empresas industriais e comerciais, em especial), que 

representavam então 40% do mercado, o equivalente a 260 M� (52 Mc). Dez anos 

depois este segmento representava quase 400 M� (80 Mc), ou seja, cresceu quase 

140 M� (28 Mc), o equivalente a um aumento de mais de 50%. No entanto o share 

do segmento baixou para apenas 24% do mercado em 2000. Não se poderá daqui 

inferir que o sector das grandes empresas industriais e comerciais se tenha 
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deixado atrasar nos investimentos em TSI. No sector SOHO estará incluído 

muito material para PMEs industriais e comerciais. As grandes empresas terão 

iniciado a década um estádio de desenvolvimento mais avançado – e continuaram 

a avançar, como se pode verificar pelo crescimento de instalação de ERPs nos 

últimos anos da década. 

 

 

2. Uma década de alterações estruturais do mercado 
 

Os dados anteriores mostram essa alteração pelo lado da tipologia de 

segmentos compradores. 

Uma visão alternativa das alterações de estrutura no decorrer dos anos 90 

pode ser obtida pela segmentação do tipo de procura de produtos: hardware, 

software e serviços. 

O hardware passou de quase exclusivo (mais de 80% do mercado) em 1990 

para a casa dos 50 a 60% em 2000, conforme a origem das estimativas. Tomando 

as estimativas do estudo UCP/Anetie como referencia, o peso do hardware seria 

de 58% no valor do mercado no fim da década. Em termos absolutos quase 

duplicou de volume (535 M� (107 Mc) para 955 M� (191 Mc)). Esta redução do 

peso dos segmento hardware foi uma constantes dos mercados europeus e USA / 

Canadá durante a década. Mas continua em Portugal mais elevado do que nesses 

países, onde já aparecem casos de peso de hardware inferior a 40 % do mercado 

(EITO 2000). 

Em contrapartida o software passou de apenas 25 M� (5 Mc) no início da 

década para 230 M� (46 Mc) em 2000. Um grande aumento de 205 M� (41Mc), 

correspondente a mais de 900%. Em termos de share do mercado, passa de 4% em 

1990 para 14% em 2000. Neste segmento temos quer o software importado, quer 

o software mais ou menos estandardizado (packages) ou à medida. 
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O segmento dos serviços duplicou de importância da década de 90, passando 

de 14% do mercado para 28%, ou seja, cresceu de 91 M� (18 Mc) em 19990 para 

462 M� (92 Mc) em 2000. Este crescimento é especialmente significa pois traduz 

a entrada durante este período de tempo de novos players internacionais no 

mercado português – as grandes empresas internacionais de consulting. Esse 

facto teve grande importância na estruturação do sector, tendo credibilizado as 

actividades de consultadoria em TSI e introduzido um nível de “fees” que o 

mercado anteriormente se recusava a aceitar. Com um sector em crescimento, as 

outras empresas portuguesas beneficiaram do facto. Por outro lado essas 

empresas contribuíram para a significativa estruturação da cadeia de valor e 

supply chain do sector em Portugal, em especial na segunda metade da década de 

90. 

 

 

3. O mercado ibérico 
 

Será útil por em perspectiva as dimensões relativas dos mercados de Portugal 

e de Espanha, e respectivas evoluções.  

O mercado espanhol era em 1990 de 4700 M� (941 Mc), ou seja, cerca de 7.2 

vezes maior que o mercado português. 

Em 2000 o mercado espanhol tinha crescido para 10.285 M� (2057 Mc), ou 

seja, 6.2 vezes maior que o mercado português. 

Quando se comparam as estruturas por hardware / software / serviços dos 

dois mercados encontra-se um maior peso actual do sector de serviços (43%, ou 

seja, 4423 M� (885 Mc), contra 28% em Portugal) e um menor peso do segmento 

hardware (46%, ou seja, 4730 M� (946Mc), contra 58% em Portugal). 

Estes números mostram um mercado não só de muito maior dimensão que o 

mercado português, como um grau de amadurecimento e desenvolvimento 

também mais avançado e mais próximo do padrão dos países europeus mais 
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avançados. E também um ponto de partida (no inicio da década) já mais maduro e 

avançado. 

Note-se que só o segmento dos serviços em Espanha é 2.7 vezes maior que 

todo o mercado português (e o hardware, apesar do menor peso relativo, é quase 3 

vezes maior que todo o mercado português). 

O segmento de software (1130 M� (226 Mc)) é quase 5 vezes maior que o 

segmento correspondente em Portugal. 

Isto significa que o mercado externo mais próximo, e dentro do espaço da UE, 

pode por um lado oferecer oportunidades (dada a sua extensão) e ameaças (dada a 

sua dimensão e forca).  

A pequena dimensão relativa do mercado português poderá ajudar a 

compreender algum do desinteresse histórico dos operadores espanhóis pelo 

mercado português, agravado pelas tradicionais dificuldades culturais (que serão 

algo assimétricas, embora difíceis para ambos os lados).  

Numa perspectiva de mercado ibérico, Espanha representa 86% e Portugal 

representa 14%.  

Embora não conheçamos dados sobre Portugal, os dados da Sedisi mostram 

uma intermediação crescente do mercado ao longo da década: de 17% para mais 

de 25%. Essa crescente intermediação mostra uma estratificação crescente da 

supply chain do sector, não só ao nível do hardware, mas também ao nível do 

software e dos serviços. 

 

 

4. As trajectórias dos mercados 
 

O mercado português tem estado a crescer na casa dos 250 M� (50 Mc) por 

ano. Sem dúvida significativo. As várias estimativas disponíveis apontam para 

um crescimento sustentado na casa dos 10 a 13%. O sector pode certamente falar 

nalgum arrefecimento do crescimento e mesmo na saturação de alguns 
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segmentos, depois do crescimento tórrido dos últimos anos. Mas trata-se de um 

crescimento verdadeiramente “anormal” quando comparado com o crescimento de 

outros sectores, e mesmo com o crescimento global, das economias europeias.  

O crescimento do mercado espanhol continua tórrido. Em 2000 terá crescido 

mais que a dimensão total do mercado português, o que é significativo. Os 

indicadores Sedisi disponíveis mostram uma recessão recente do segmento 

hardware (no 3T2001), mas mesmo assim o crescimento homólogo global situava-

se nos 15% (e mais de 8% no emprego). Os segmentos de software e serviços 

mostram uma interessante resiliência, mesmo nos dados do 3T2001. 

Voltando às curvas de evolução de ambos os mercados, e numa perspectiva 

histórica, vale a pena recordar a recessão dos anos 91-93, quer em Portugal como 

em Espanha, claramente visível nos gráficos. 

 

 

5. Novos actores e novas qualificações. 
 

As profundas mudanças do sector podem ser bem evidenciadas comparando 

os actores principais no início e no fim da década, quer em Portugal como em 

Espanha. (Aliás conclusões semelhantes se tiram a nível dos USA, por exemplo a 

partir dos dados Datamation 100). A volatilidade dos actores e a permanente 

reestruturação acompanham o forte crescimento. 

Uma comparação das principais empresas em Portugal no incio da década 

mostra que apenas uma das 5 primeiras (a IBM) continua no top 10 e apenas 3 

dos top10 de 1990 continuam hoje entre as mais significativas (IBM, 

DEC/Compaq e CPCsi). 

Uma comparação do caso espanhol mostra uma rotação e evolução 

semelhante. Os top 10 representam agora um pouco menos de metade do mercado 

(56% em 1990). Em Portugal o número correspondente, no final da década, seria 

de cerca de 45% (era 53% em 1990). 
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Em ambos os casos as empresas de consultadoria internacional aparecem com 

destaque no fim da década. A importância desse facto foi já anteriormente 

referenciada. 

 

 

6. Estrutura do tecido empresarial 
 

Coligindo dados de diferentes origens (Sedisi, INE (Portugal) e INE 

(Espanha)) faz-se uma tentativa de comparação do capital humano do sector em 

Portugal e em Espanha e respectiva produtividade. 

O sector ocupará cerca de 17 mil pessoas em Portugal e 88 mil em Espanha 

(das quais 56% aso licenciadas; desconhecemos esse valor para Portugal, mas 

deverá andar nos 30 a 40%). 

As vendas por pessoa são 97 m� (19.4 mc) em Portugal e 146 m� (29.2 mc) 

em Espanha. Ou seja, vendas per capita 50% maiores em Espanha. Em 

contrapartida o custo médio anual por pessoa é de 19 m� (3.8 mc) em Portugal e 

33.5 m� (6.8 mc) em Espanha. Uma diferença substancial (que será maior nas 

empresas pequenas do que nas grandes). 

Uma diferença importante e o grau de centralização dos mercados. Enquanto 

que em Portugal a região de Lisboa e Vale do Tejo representa 75% do mercado (o 

que cria óbvios problemas de acesso para os operadores localizados fora da 

região), a região de Madrid representa apenas 63% do mercado. 
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7. Da periferia para o centro da decisão política 
 

O crescimento da importância das TSI na política interna de cada país foi 

enorme nas últimas duas décadas, em especial a medida que nos aproximamos do 

novo século. De sector marginal da economia e da política, passou para o centro 

da economia (pela sua importância própria e acima de tudo pela importância que 

tem no desenvolvimento de outros sectores da economia) e da decisão política.  

As decisões da cimeira de Lisboa (1999) colocaram mesmo as políticas de 

desenvolvimento e uso das TSI no centro das preocupações das políticas de 

desenvolvimento europeu para os próximos anos. 

Um bom exemplo da importância que entre nós assumiram as questões da 

sociedade de informação pode ser medido pelas referências feitas no programa 

POSI (2000 a 2006) do MCT a inserção (obrigatória) desses temas nas discussões 

dos vários fóruns do planeamento e Concertação social do Estado em 2000 (e anos 

seguintes). Os objectivos do POSI e do e-europa são ambiciosas e retractam este 

protagonismo político e económico das TSI na construção da chamada sociedade 

da informação. 

Em contrapartida, uma análise da documentação do Plano a Médio Prazo 

(1997-80) mostra uma quase completa omissão ao sector, salvo uma muito ligeira 

referência às opções de reestruturação das várias empresas que tinham caído na 

órbita do então dito SEE (sector empresarial do Estado), fruto das circunstâncias 

e atribulações da época (por curiosidade, as empresas eram a Data, Processa, 

Promática, Reditus e Norma / Teledata).  
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8. Mercados ibéricos e global 
 

Os números da EITO (2000) permitem ter uma visão da estrutura do mercado 

mundial das TSI e das TIC (incluindo as telecomunicações). 

Os USA representavam em 2000 cerca de 44% do mercado mundial TSI, a 

Europa 29% e o Japão 11%. Os restantes 18% ficam por conta do resto do Mundo. 

Na Europa, o peso dos países fora da Europa Central e Oriental é ainda 

muito reduzido (apenas 8 b� em 274 b�), embora com boas perspectivas de 

crescimento na década presente. 

Uma comparação dos mercados de Portugal e Espanha mostra a sua 

(pequena) dimensão relativa aos grandes mercados europeus da Franca e do 

Reino Unido. 

A dimensão (minúscula) do mercado português sugere no entanto que as 

oportunidades em nichos dos grandes mercados podem ser significativas. Se no 

segmento do hardware parecem quase irrelevantes, essas oportunidades nos 

segmentos do software e dos serviços podem ser importantes.  

Recorde-se que a dimensão do mercado francês ou inglês de software + 

serviços é cerca de 31 b�, ou seja, 44 vezes maior que a dimensão portuguesa (e 

mais de 5 vezes a dimensão espanhola).  

O mercado total da UE em software e serviços é de 146 b�: mais de 200 vezes 

maior que o português e 24 vezes maior que o espanhol. 

 

 

9. Internacionalização 
 

Os números antes referidos mostram enormes espaços de mercados onde 

podem existir oportunidades para o sector.  

Mas há que ser realista e prudente. 
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Para uma empresa activa e rentável no mercado português, com uma base de 

clientes num mercado em crescimento, o risco de aventuras em mercados 

externos pode ser muito grande e dificilmente justificável. 

Atacar directamente mercados externos a partir de Portugal será muito 

difícil. Mesmo estabelecendo empresas locais, a concorrência é difícil. Sem duvida 

que a via das parcerias com operadores locais, com base de clientes estabelecida e 

culturalmente integrados, será uma via preferível para operadores do mercado 

nacional. A aquisição de empresas LOCAIS ou a entrada no seu capital será 

muito preferível a incitavas “greenfield”. 

Existirão oportunidades ao nível da subcontratação na supply chain do 

mercado internacional, não indo directamente ao mercado consumidor, mas sim 

obtendo subcontratação em projectos grandes. Julgamos que esta via tem 

potencialidades importantes para empresas portuguesas, limitando o risco 

comercial, concentrando naquilo que em geral as empresas tem de boas 

competências e sendo mesmo uma oportunidade de aprender gestão mais 

eficiente de projectos no contacto com esses operadores internacionais. 

Uma via alternativa será para empresas portugueses que de raiz se 

estruturam deliberadamente para operar em nichos do mercado internacional e 

para as quais o mercado português é secundário. Alguns bons exemplos de 

empresas deste tipo (Altitude Software, Enabler, Critical Software,...) mostram a 

viabilidade do modelo, se associado a uma organização e liderança vocacionadas 

para esses objectivos. 

Os mercados da América Latina têm sido activamente procurados pelas 

empresas espanholas e portuguesas. A dimensão desses mercados pode ser 

atractiva (em especial o Brasil). Mas note-se que a exportação de TI de empresas 

espanholas para a América Latina representam uma parcela modesta do 

mercado. 
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10. Um sinal de esperança 
 

O sucesso português na adopção de tecnologias digitais e a clara capacidade 

portuguesa para as TSI parece ser um sinal de esperança para o futuro, 

considerando a citação inicial do Professor K. Lipartitis. 

A estruturação do sector e uma maior cooperação inter-empresarial podem 

ajudar a realizar mais rapidamente esse potencial. 

 

 

Nota 
 

Este texto baseia-se na apresentação feita na 6a. Conferencia Anetie “As 

tecnologias da informação – o Estado da Nação” (Lisboa, Hotel Ritz, 25 de 

Outubro 2001, http://www.anetie.pt/pt/html/eventos.htm ) 
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Portugal 1990

1990 Vendas Market hw hw hw 
Mc share % Mc share

1 IBM 27,8 21% 78% 21,7 21%
2 Unysis 12,4 10% 70% 8,7 8%
3 Rima 5,3 4% 60% 3,2 3%
4 Olivetti 5,2 4% 79% 4,1 4%
5 NCR 4,2 3% 58% 2,4 2%
6 Digital 4,1 3% 60% 2,5 2%
7 Regisconta 3,0 2% 45% 1,4 1%
8 ICL 2,7 2% 66% 1,8 2%
9 CPCsi 2,4 2% 80% 1,9 2%
10 Inforgal 2,2 2% 95% 2,1 2%

Top10 69,3 72% 49,7
Total 130,0 79% 102,7

53% 48%

Fontes: Cérebro (Especial 1990); Insat Visão Global
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Portugal 2000

• CapGemini E&Y
• Accenture
• Edinfor / Case
• Novabase
• ParaRede
• CPCsi
• PWC
• EDS
• ...
• IBM
• HP
• Compaq
• ...
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Espanha: top ten

1992 1999

HP 39 5,1% 229 14,0%
IBM 233 30,4% 207 12,7%
Inf Corte Ingles 122 7,5%
Indra 96 5,9%
Andersen Consulting 82 5,0%
DEC / Compaq 30 3,9% 72 4,4%
Xerox España 47 2,9%
ADLI 44 2,7%
Fujitsu ICL 27 3,5% 43 2,6%
EDS 37 2,3%
Sema Group 32 2,0%
Group Bull 16 2,1% 28 1,7%

Outros 431 56,2% 834 51,1%
Merc. Interno bruto 767 1631

NCR 25 3,3%
Nixdorf / Siemens 21 2,7%
Unisys 20 2,6%
Olivetti 19 2,5%
ICL Nokia 9 1,2%
Investronica 9 1,2%

Fonte: Sedisi 2000; Milhões pesetas
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Portugal / Espanha
Estrutura do sector

Capital humano (2000)
P E

Empregados mil 17 88
Mercado Mc 330 1957
Vendas por pessoa mc/# 19,4 29,2
Custo por pessoa c/ano 3801 6768
licenciados % 56%
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2000

– Pela primeira vez na história institucional portuguesa, a análise e o 
enquadramento de questões relativas à SI passaram também a figurar 
nos instrumentos de planeamento

• como as Grandes Opções do Plano
• e o Programa Nacional de Emprego

– nos documentos de orientação produzidos por instancias consultivas
• como o Conselho Económico e Social
• e a Comissão Nacional de Educação

– e nos instrumentos de concertação social

– MCT, POSI 2000-2006
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1977

• Uma única referencia à informática em todo o Plano
• Sector Empresarial do Estado

– Empresas de informática
• Data
• Processa
• Promática
• Reditus
• Norma (Teledata)

• Opções:
– Criação de um operador sectorial de informática (EP)
– Atribuição a um operador já existente das funções de coordenação

• PMP 77-80 / SEE, pg 187, 188
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POSI 2000-2006

– Multiplicar por 4 o numero de computadores ligados à net em casa
– Mais de 1 milhão de endereços de email até 2003
– Multiplicar por 1000 os conteudos portugueses na net
– Asap 25% das transacções do Estado por e-commerce
– Todas as “Cidades Digitais”
– 600 mil diplomas TI em 2003
– Tudo o que for publico disponível na net
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e-europa

• 2000: liberalização do loop local em telecom

• 2001: internet acessivel em todos os centros publicos
– Especialmente os mais periféricos

• 2001: alocação das frequencias wireless

• 2003: literacia digital obrigatória à saida do sistema escolar

• 2004: profisisonais e gestores do sistema de saude ligados por uma
infraestrutura telemática da saúde
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Mercados globais

Mercados globais
TI TIC sw+s TIC/TI

Europa Ocidental 266 28% 566 30% 2,1           
Europa C+Oriental 8 1% 28 1% 3,5           
Europa 274 29% 594 31% 2,2           

US 419 44% 660 35% 1,6           
Japão 106 11% 192 10% 1,8           
Resto mundo 152 16% 447 24% 2,9           

951 100% 1893 100% 2,0           

Portugal 1,9 0,2% 7,8 0,4% 0,7 4,1           
Espanha 12,2 1,3% 40,4 2,1% 6 3,3           
França 46,7 4,9% 89,3 4,7% 31 1,9           
Reino Unido 55,9 5,9% 103,2 5,5% 32 1,8           

UE 251 26% 537 28% 146 2,1           

EITO2000; Biliões euros
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América Latina

América Latina
1999 tx.cresc.%

Argentina 3113 0,3
Brasil 11732 -7,3
Chile 1104 6,2
Colombia 1332 5,1
Mexico 4717 13,9
Venezuela 1613 15,8
Outros 3243 11,6
total 26857 1,36

Milhões USD (IDC, Sedisi)

Exportações TI
Espanha para América Latina

Mil M. ESP
94 6
95 6
96 14
97 20
98 50
99 56

Sedisi
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Um sinal de esperança?

• When a society adopts a new technology, it is making a statement 
about itself.

• The technology that a society chooses to employ says something about 
the values, beliefs and self conception of its people

Kenneth Lipartits, “Culture and the practice of business history”
Business and Economic History, 24 (nº2), 1995, 1-42
1995 Newcomen Prize Essay
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Sim, concerteza!
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