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1. Internet e economia digital 
 

Os anos 90 assistiram a uma explosão de conectividade barata e simples (a 

internet) que gerou expectativas de revolução, que veio para ficar e já tem (e terá 

ainda mais a longo prazo) implicações na forma como a actividade económica se 

organiza, mesmo depois de descontados os exageros de uma anunciada “revolução 
radical do modelos de negócios conhecidos”.  

Não que os fundamentos da economia se transformem na chamada “economia 
digital”, mas essa conectividade tendencialmente ubíqua, universal, fácil, 

simples, barata e mesmo segura tem implicações na forma de operar das 

empresas e está a criar mesmo algumas facetas novas dos modelos de negócio. 

Uma das consequencias mais importantes tem sido a redução drástica dos tempos 

mortos ao longo da cadeia de fornecimentos, aproximando-se aquilo que alguns 

chamam uma “econ mia em tempo real” o (1) . Poder-se-á no entanto duvidar que a 

importancia disso se aproxime (em termos relativos) do impacto do telégrafo (2) ou 

de outras grandes transformações, como as revoluções industriais anteriores (3) . 

Falamos em economia digital quando as transacções (transacções comerciais 

ou simplesmente de conteudos informacionais, logo transacções num sentido lato)  

se fazem por via digital – o que cada vez mais significa usar protocolos TCP/IP 

(ou seja, a internet).  

As transacções digitais apresentam algumas vantagens significativas 

relativamente às transacções não digitais: 

• baixo custo 

• rapidez 

• maior (ou mesmo total) independencia da localização (apesar do 

conceito de que “geography does not matter anymore”  (4) seja um 

claro exagero) e mesmo independente da sincronia no tempo 

(operacionalidade possível 24 horas em cada dia) 

• impessoalidade 
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Os mercados operam por transacções. As transacções digitais vieram 

aumentar a facilidade de operação dos mercados e criar novos mecanismos 

transaccionais.  Descontados os exageros, a realidade é que a economia (“real”) 
mostra cada vez mais uma componente de transacções digitais e a webização dos 

negócios é cada vez mais relevante para a (então) chamada “e onomia 
tradicional”. 

c

Mas transacções digitais implicam parceiros que realizam a transacção por 

via digital, o que pressupõe que quer o lado da oferta, quer o lado da procura, 

usam e dominam as tecnologias e os procedimentos associados, e ainda que 

ambos os parceiros têm acesso ao canal de comunicação – a internet, mais 

concreta e habitualmente os serviços web da internet. Tal como aconteceu com as 

tecnologias do telégrafo, telefone, fax, ... a disponibilidade do canal (acessibilidade 

física e acessibilidade financeira) determinará largamente o ritmo de crescimento 

do seu uso. 

As economias de escala do lado da procura (as chamadas externalidades das 

redes) caracteristicas da economia digital (5) vieram adicionar-se às economias de 

escala do lado da oferta (produção), estas bem conhecidas da economia 

tradicional. 

Muito se tem especulado (e exagerado...) sobre o impacto da internet na 

economia. No anexo I sumaria-se uma das análises recentes mais claras e lúcidas 
(6), feita pela Brookings Taks Force on the Internet, do prestigiado Brookings 

Institution,  e baseada num conjunto de estudos complementares (7) .  

No anexo II sumaria-se uma tipologia dos modelos de transacções 

electrónicas (8) e no anexo III sistematizam-se os dominios das “e-oportunidades” 
(9) , que se estendem do domínio das operações ao domínio comercial e de 

marketing e ainda aos domínios dos serviços associados ao negócio, embora com 

uma intensidade e um espectro de aplicação variáveis. 
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2. Politicas de incentivos à economia digital 
 

As políticas de promoção da economia digital passam por tres vectores 

fundamentais: 

- o incentivo ao uso do canal 

- o incentivo à oferta de possíveis transacções no canal 

- o incentivo á procura de transacções no canal 

- que envolvem os tres grandes grupos de actores: 

- pessoas (cidadãos e consumidores) 

- empresas (fornecedores e clientes, “cidadãos institucionais”) e 

outras instituições de fins não lucrativos (idem) 

- Estado e poder local (como regulador e fiscal, como fornecedor de 

serviços e como cliente) 

gerando entre si tipos diferentes de transacções  (habitualmente designadas 

como B2B, B2C, C2C, B2G, G2C, ...) com modelos diferentes de negociação (anexo 

II) e consumação da transacção.   

O eixo 1 do ProInov apela à “promoção da posição das empresas portuguesas 
na economia global, tirando partido da internet e do comércio electrónico” (10) . Ou 

seja, aumentar a penetração da dita “ec nomia digital” nas operações e nos 

negócios das empresas da economia real, tirando partido das e-oportunidades 

para potenciar a sua competitividade (a nível nacional e internacional). 

o

r
t c

Parece hoje claro que isso não passa pela criação maciça de novos operadores 

puramente baseados em transacções digitais e outsourcing (empresas “vi tuais”, 

que foram “blueprin s” emblemáticas da “nova e onomia”).  
É hoje bem reconhecido que as empresas da economia tradicional têm 

vantagens na maioria das áreas de negócio (11) : uma base de clientes 

estabelecida, marcas já (bem) reconhecidas, um capital de conhecimentos 

adquiridos sobre os mercados e os negócios, fábricas, instalações e redes de 

distribuição instaladas e em funcionamento, relações com fornecedores 
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estabilizadas, e ainda processos, politicas, procedimentos definidos e pessoas 

treinadas e operacionais.  

Isso representa uma vantagem importante. Será pela entrada na “arena 

digital” destes actores já estabelecidos que as maiores vantagens dos mercados e 

das transacções digitais se poderão vir a realizar.  

As e-oportunidades  não são iguais para todos. No e-commerce depende 

fortemente do tipo de produto ou serviço, como o modelo do “continuo de retalho 

na Web” (12) claramente mostra (anexo IV) . Logo a potencial importância e a 

forma de implementação dessas e-oportunidades de um país não podem deixar de 

estar associadas e depender da estrutura do seu tecido socio-económico. 

Os drivers da economia digital manifestam-se por três vertentes: procura, 

oferta e legislação / ambiente normativo (13) . O modelo do anexo V identifica os 

principais drivers pelo lado da oferta e da procura. A oferta depende da 

competitividade e capacidade de investimento do sector das tecnologias da 

informação e das comunicações, assim como da literacia da mão-de-obra. A 

procura é condicionada pelo ambiente cultural, pelos níveis de preço, pela 

literacia dos consumidores, pela qualidade da infra-estrutura e pelo ambiente 

macroeconómico. Ambos são condicionados pelas políticas públicas e em especial 

pela actividade legislativa do Estado. Estas são as “alavancas” para promover a 

economia digital. 

Será pelo lado da procura que se devem concentrar os esforços das políticas 

públicas de promoção da economia digital. É a procura desmaterializada de bens 

e serviços de conhecimento que será a novidade mais importante da economia 

digital (14) e da também chamada weightless economy” “ (15) . A economia de hoje é 

muito mais dependente de uma base de conhecimento, mas não só pelo lado da 

oferta (uso intensivo do conhecimento nos processos produtivos), mas acima de 

tudo pela crescente procura pelos consumidores de bens e serviços do tipo 

conhecimento. A ligação entre o consumidor e a tecnologia torna-se por isso é o 

ponto crítico (16). 
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Na realidade o principal obstáculo ao avanço da economia digital será a 

relutância dos consumidores em participar dessa economia. As tecnologias 

avançadas só terão impacto económico se no final da cadeia os consumidores 

escolherem usá-las: serão consumidores esclarecidos e com um nível crescente de 

literacia e de educação – que incentivem o uso inovador de tecnologias e que 

aumente a produtividade do trabalho – que constituem o ponto fundamental da 

promoção do nova economia. (16).   

Esta perspectiva começa a ser reconhecida e recomendada pela OECD na 

formulação de propostas de políticas (17) . 

A promoção da economia digital actualmente deverá entre nós passar por 

alguns eixos fundamentais de incentivo à procura : 

- massificação rápida da cultura digital e da sociedade da 

informação, criando uma sociedade cada vez mais capaz e 

motivada para o uso da tecnologia e o consumo de produtos de 

base em conhecimento ; 

- incentivos à procura por consumidores / cidadãos e por empresas / 

instituições, em especial facilitando a acessibilidade ao canal 

(politica de preços); 

- regulamentação de componentes criticas do e-business 

(certificados digitais, assinaturas digitais, facturas digitais, ...) 

Fará também sentido algum incentivo à oferta de e-business por empresas 

com vocação para os mercados nacional e internacional. 

Poder-se-à dizer que alguma desta problemática configura o problema 

clássico e eterno “do ovo e da galinha” (incentivar primeiro a procura ou a 

oferta?). Mas a experiencia das empresas confirma que a criação de oferta no 

canal internet ainda tem uma receptividade fraca em Portugal pelo lado da 

procura, quer na configuração B2C como B2B, o que naturalmente faz esmorecer 

os esforços de oferta (18). 
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A primeira linha de ataque tem sido protagonizada em Portugal pelos 

programas da Sociedade da Informação. Mas precisa de ser um esforço 

continuado e de consolidação longa, com resultados a prazo, que exige recursos 

significativos – que precisam de ser reforçados. 

A segunda linha parece a menos trabalhada entre nós, ou pelo menos pouco 

elaborada, apesar de ser prioritária neste momento. É mais fácil remeter o ónus 

para as empresas (privadas) do que aceitar a responsabilidade pela pouca força 

da procura de serviços digitais – um domínio em que as grandes 

responsabilidades são do Estado.  

A terceira linha de ataque é da responsabilidade do Governo e do poder 

legislativo, e tem conhecidos atrasos, apesar das boas vontades de princípios 

gerais (como as resoluções sobre a aquisição de bens por via electrónica pela 

administração pública (19) ). 

A quarta linha tem sido apoiada por alguns mecanismos dos programas 

operacionais como o POE, em especial através do novo programa “Iniciativa PME 

Digital” –  mas cujos contornos estão ainda por definir claramente (falta conhecer 

a fase operacional posterior às RIATs). 

Há um actor especial, que pode (e deve) ter um papel de alavanca e cuja 

intervenção, quer do lado da procura, quer do lado da oferta, terá efeitos 

catalizadores em toda a sociedade civil e tecido socio-económico: o Estado. Apesar 

de alguns sucessos pontuais, a morosidade (e complexidade) da construção do e-

government (ou pelos menos do e-procurement governamental) continua a ser 

frágil (20) . 

As múltiplas medidas disponíveis mostram que a posição portuguesa na 

chamada sociedade da informação é baixa em termos europeus, apesar de ter 

crescido a ritmo acelerado (21) – sendo a questão dos preços da acessibilidade uma 

das principais fragilidades da nossa posição relativa (22) . 
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A massificação da acessibilidade ao canal é, nesta fase, o factor crítico de 

expansão da economia digital, que condiciona a promoção da procura pelos 

consumidores e pelas empresas.  

O sucesso disso condicionará inexoravelmente o sucesso das politicas a nível 

empresarial, quer directamente (por exemplo, o canal B2C não terá significado 

sem que os consumidores tenham acesso generalizado ao canal e uma cultura de 

uso generalizado da internet), quer indirectamente (os conhecimentos dos 

recursos humanos das empresas a lidar com o canal é claramente influenciado 

pela literacia digital dos trabalhadores).  

Ora os custos de acesso à internet em Portugal continuam excessivamente 

elevados. 

Espantosamente a politica de “tarifas planas” continua por implementar.  

Lamentavelmente a massificação da banda larga a preços razoaveis (que 

verdadeiramente fará a internet atractiva para os consumidores e para as 

empresas) continua por fazer. 

Medidas de incentivo à aquisição de recursos para acesso pelas familias 

parecem estar a resultar (dezenas de milhares de famílias invocaram créditos 

fiscais associados), mas precisam de uma promoção mais agressiva e dirigida 

para actores cujo papel possa ter forte alavancagem (como é o caso dos 

professores, em especial do ensino básico e do ensino secundário). 

Não são questões de definição ou formulação de políticas que levantam 

questões. São questões práticas de implementação e de vontade política. E os 

pontos fulcrais onde é preciso agir com prioridade estão perfeitamente 

identificados. 
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3. A situação portuguesa e comunitária 
 

Qual é o factor limitante em Portugal para o desenvolvimento da sociedade 

da informação e dos mercados electrónicos?. 

Os dados de benchmarking da sociedade da informação e do uso da internet 

pelas empresas conhecidos nem sempre parecem muito claros. Mas não ha 

duvidas que a nossa posição parece frágil e pouco confortavel em termos de 

ranking europeu. 

Os dados do OCT (23) mostram que na década de 90 aconteceu a banalização 

da utilização de computadores na sociedade portuguesa, apesar de ainda não se 

poder considerar massificado. Em 1990 apenas 3% dos portugueses eram 

utilizadores de computadores, contra 39% em 2000 e quase metade dos 

portugueses em 2001 (49%). De 96 para 2001 o numero de portugueses que 

“convivem” com os computadores aumentou mais de 4 vezes: 12% eram 

utilizadores de computadores em 1996, contra 49% em 2001. 

O nosso nivel de empresas com computadores está muito próximo dos níveis 

dos outros países europeus - na casa dos 90%. Ou seja: cerca de 89% das 

empresas portuguesas com mais de 10 trabalhadores têm um ou mais 

computadores (24), sendo o valor semelhante para empresas com qualquer numero 

de trabalhadores (o que significa que hoje em dia em Portugal qualquer empresa 

pequena, com menos de 10 trabalhadores, tem tendencia a ter pelo menos um 

computador). Os níveis na Alemanha, Dinamarca e Suécia são de 95% a 97% - 

sem dúvida mais altos, mas não drásticamente. A média europeia será entre 89% 

(Eurobarometro) (25) e 92% (Eurostat) (26) . Certamente que não é isso que explica 

as diferenças. 

Há no entanto um indicador que habitualmente não é explicitamente 

referido, mas que cremos significativo. Trata-se do numero de PCs per capita 

(habitualmente na forma de numero de computadores por 100 habitantes). Aí a 

evolução portuguesa é desconfortavel (27, 28) . Na década de 90 o indicador 
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português mais do que triplicou, de 3 para 10, o que até nem parece mau. O 

problema é que nesse período o indicador europeu passou de 7 para 35 (sendo 

liderado pela Dinamarca, que passou de 11 para 43) (ver anexo VI). Logo a nossa 

posição relativa piorou (de 43% para 29% da média europeia, de 27% para 23% do 

máximo na EU15), sob o ponto de vista de intensidade de meios computacionais. 

Ora isso condiciona a intensidade da familiaridade e do acesso. O que este 

números sugerem é que a convivialidade com as tecnologias digitais começa a 

alastrar entre os portugueses, mas a intensidade dessa experiência é ainda baixa 

– e isso estará associado a um acesso limitado ao canal decorrente de uma baixa 

densidade de máquinas (e dos elevados custos relativos de acesso ao canal).  

Esta análise é corroborada pelo número de pessoas que têm computador em 

casa. Parece pois que Portugal precisa de um esforço suplementar de 

investimento em capital fixo nas tecnologias da informação, se quer sair da 

posição actual. 

O anexo VI colige também informação recente sobre a sociedade da 

informação europeia, em 2001 (29) e em 2002 (30) e permite situar a posição 

portuguesa e a sua dinâmica recente. 

O acesso à internet em casa passou de 26% para 31% em Portugal, contra 

38% vs 40% na média da UE: o índice de convergência passou de 68% para 78%. 

O máximo europeu é de 65% (Dinamarca e Holanda). 

Entre os utilizadores de internet, a estrutura dos portugueses não é muito 

diferente da média europeia. Os utilizadores que acedem pelo menos várias vezes 

por semana passaram de 59% para 68% de um ano para o outro. Curiosamente o 

perfil europeu médio parece ter estabilizado entre os utilizadores de internet, 

quer os que acedem todos os dias, ou quase rodos os dias (41% vs. 42%), quer os 

que acedem várias vezes por semana (26% vs. 25%). Ou seja, entre os utilizadores 

portugueses, o padrão de frequência de acesso pauta-se pela padrão europeu, o 

qual por sua vez tem uma variância reduzida (o indicador mínimo em 2002 é 61% 

na França e o máximo é de 78% na Áustria).  
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A linha telefónica standard é a forma de ligação utilizada por quase ¾ dos 

portugueses – mas em alguns países europeus esse numero já anda entre os 50% 

e 60 %, sinal da importância que a o ISDN (ou RDIS) e a banda larga já aí 

assumem. A taxa de penetração do ADSL + cabo é de 13% em Portugal (contra 

17% de média europeia).  

O acesso à internet através de “setup-boxs”, consolas de jogos e dispositivos 

moveis com acessos sem fios (“wirel ss”) é ainda residual, apesar de em alguns 

países (Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, Suécia) começar a emergir com alguma 

dimensão, na casa dos 5 a 10%. 

e

Os dados do anexo VI permitem uma primeira perspectiva sobre a dimensão e 

dinâmica do e-commerce na UE, na óptica dos consumidores finais. E essa 

perspectiva é limitada: o fenómeno é ainda residual. 

Em Portugal menos de 10% dos que acedem à internet fazem transacções de 

e-commerce, contra 20% dos utilizadores médios europeus. Considerando os 

diferentes níveis de acesso, representa menos de 3% dos portugueses contra 8% 

dos europeus. Uma diferença significativa. Mas também uma medida clara da 

pouca penetração dos hábitos de e-commerce na UE. O país líder é o Reino Unido, 

com 37% dos utilizadores (o que significa apenas 16% da população). Apesar da 

massificação do uso da internet ser um facto na UE, o recurso ao e-commerce é 

uma realidade muito distante das expectativas sugeridas há poucos anos. Os 

dados mostram ainda mais: que não parece ter havido uma evolução significativa 

de 2001 para 2002 nos países com maior taxa de utilizadores de e-commerce entre 

os utilizadores de internet.  

O anexo VII colige os dados do inquérito mais recente a empresas da UE com 

mais de 10 trabalhadores sobre “e-commerce” (25) .  Apenas 66% das dessas 

empresas portuguesas tinham (em finais de 2001) ligação à internet, contra 89% 

de média europeia – mas o indicador português era um dos piores da UE, com 

(apesar de tudo!) um índice de convergência de 74%, algo superior ao índice 

correspondente no mesmo ano de acesso à internet pelas pessoas individuais 
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(68%) e em linha com os indicadores de convergência macro. Tem-se a expectativa 

que os dados de 2002 mostrem um crescimento visível, mas não são ainda 

conhecidos. Mas só cerca de metade (54%) das empresas ligadas à internet 

tinham então um site, contra 70% de média europeia. Em termos absolutos isso 

significa que apenas pouco mais de um terço (36%) das empresas portuguesas 

com mais de 10 trabalhadores têm um site activo, contra 62% da média europeia 

(e máximos de 75% na Alemanha e 77% na Finlândia). Portugal precisa de um 

esforço óbvio de presença das suas empresas na net: mais do que duplicar essa 

presença nos próximos dois anos. 

Curiosamente, entre as empresas com um site, a percentagem de empresas 

sujo site permite receber encomendas está ao nível da média comunitária: 37% 

versus 38%. Este é um padrão relativamente geral: a intensidade de uso pelas 

pessoas e pelas empresas é baixo, mas a sofisticação dos utilizadores está ao nível 

médio da UE. Note-se que os máximos europeus andam pelos 40%, sendo a 

Alemanha o caso extremo (50%). O que sugere (como alias seria de esperar, ver 

anexo IV) que a adopção da via digital para receber encomendas encontra 

limitações importantes em muitas empresas. 

Das empresas portuguesas com conectividade à net, apenas 4% são -sellers, 

mas 8% são e-buy rs, contra 13% e 26%, respectivamente, de média comunitária. 

Os valores máximos são de 20% no Reino Unido para venda, e 43% na Dinamarca 

para compras. Dos números podem-se tirar várias conclusões importantes: 

e
e

e

- é mais fácil às empresas adoptarem (total ou parcialmente) 

funções de compras por via digital do que funções de venda 

- no melhor dos cenários, nem cerca de metade das empresas 

conectadas usam e-procurement (ou seja, cerca de 23% do total de 

empresas com mais de 10 empregados) 

- mas menos de 1/5 das empresas ligadas à internet (ou seja, menos 

de 12% do total de empresas com mais de 10 empregados) usam a 

internet para transacções de vendas (e-s llers) 
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- se em termos de numero de empresas o cenário é de adesão limitada, em 

termos de volume de negócio o impacto é ainda mais modesto: 

• as vendas on-line representam apenas cerca de 2% em média das 

vendas totais das empresas da UE e-sellers (0.2% em Portugal), sendo 

que o máximo não ultrapassava os 4% (Irlanda) 

• as compras on-line representam cerca de 3% da média das compras 

totais das empresas da UE e-buyers (1,4% em Portugal) sendo o 

máximo 5.8% na Alemanha 

• mas mesmo considerando apenas os e-selle s intensivos, em que as 

vendas on-line representam mais de 20% das suas vendas totais (!!), 

as vendas on-line representam apenas 5% das suas vendas totais das 

empresas ligadas à internet, sendo no máximo 9.2% (Alemanha); e as 

vendas on-line representam em média apenas 10% das vendas totais 

desse grupo com uma actividade mais intensa de vendas on-line. 

r

• e nos e-buyers intensivos, aquele para os quais as compras on-line 

representam mais de 20% do seu volume total de compras, as 

compras on-line representam em média 17,5%  das compras totais das 

empresas ligadas à internet, sendo no máximo 30% (precisamente 

Portugal!). 

Estas tendências são confirmadas por outras fontes (21,31,33 ) . No anexo VIII 

apresentam-se os resultados de um inquérito recente da revista CIO (34) . Sendo 

“a priori” previsível que as respostas são enviesadas no sentido favorável ao e-
business, dada o carácter não aleatório da amostra e a metodologia de colheita de 

dados. Os resultados mostram que apenas 15% das respostas apontam para as 

actividades de e-commerce / e-business como principais objectivos dos sites das 

empresas, apesar de 85% das empresas terem um site na internet. 

O enquadramento sobre as politicas comunitárias (a inicitiva eEuropa2002) 

pode ser encontrada em vários documentos (35 - 41) . Entretanto a UE adoptou uma 
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nova iniciativa (eEuropa2005) (42) na continuidade da estratégia de Lisboa e das 

decisões do Conselho da Feira, cujos principais objectivos são: 

- Estimular serviços seguros, aplicações e conteúdos com base na 

internet 

- Promover uma infra-estrutura de banda larga com larga 

cobertura do espaço comunitário 

com a expectativa de favorecer o investimento privado e a criação de novos 

empregos, melhorar a produtividade, modernizar os serviços públicos e dar a 

todos uma oportunidade de participar numa sociedade da informação global. Daí 

o ênfase em projectos de e-government, e-lea ning, e-health, e-business. r
Informação adicional relativa a Portugal  e UE confirma as tendências 

referidas (43) . 

Os processos de venda on-line têm merecido uma atenção muito maior do que 

os processos de compra on-line. No entanto as compras on-line têm uma difusão e 

um impacto superior aos das vendas. O tratamento teórico da economia digital 

sobre a função compras das empresas e dos consumidores tem merecido uma 

atenção secundária, quando na realidade representa uma frente de realização de 

ganhos mais próximos e de maior acessibilidade.  

Nos anexos XI a XIV faz-se uma análise da evolução da função compras 

perante as oportunidades proporcionadas pelas transacções on-line (44 – 47) .  

No anexo X sumariam-se os dados dos inquéritos ISM / Forrester sobre a 

actividade de e-compras nos USA (48 – 50) , e suja análise mostra que mesmo no 

mercado americano o impacto é ainda modesto. 
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4. Tópico I.1.1. 

Upgrading da capacidade de marketing internacional das PMEs 
exportadoras utilizando e-business . 

 
Mais do que a profundidade, nesta fase é preciso apoiar o volume pelo lado da 

oferta e simultaneamente a capacidade de intervenção das empresas portuguesas 

na economia digital global. Isto quer dizer: 

- alargar o numero de empresas com presença na net 

- e, em fase imediatamente a seguir, consolidar e sofisticar essa presença, em 

especial pela presença multi-lingua e pela presença nos motores de busca e 

portais pertinentes e depois pela progressiva adição de novas funcionalidade, 

inclusivé de natureza transaccional. Mas a ordem as prioridades não é arbitrária 

e defende-se que a última componente não deve ser a primeira prioridade das 

politicas a implementar. 

- Aqui há que começar pelo básico: as empresas portuguesas precisam de: 

• ter sites com um desenho e conteúdos eficientes (não confundir com 

design gráfico espalhafatoso e pesado!), o que implica apoios ao 

investimento (intangivel!) no design dos sites; 

• apresentar esses conteudos em línguas estrangeiras múltiplas, mas 

não só em inglês: a penetração nos mercados de PMEs estrangeiras 

faz-se muito pelas linguas locais – o exemplo dos mercados nórdicos é 

tipico, sendo que a presença em frances e alemão são muito 

importantes e nos dias de hoje começam mesmo a assumir um papel 

de cortesia cultural importante no relacionamento comercial; um 

outro caso é o espanhol – não é com sites em portugues ou ingles que 

estaremos idealmente posicionados para atrair compradores de PMEs 

espanholas – ou da América Latina. 

• e com updates regulares e consistentes, o que nas PMEs levanta a 

questão sempre complicada dos recursos (humanos e financeiros) 
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disponiveis para o conseguir. Ou seja, esses custos podem ser 

contabilisticamente operacionais, mas devem merecer um tratamento 

de investimento para efeitos de apoios nos primeiros anos de presença 

na net. 

• devem coordenar a presença na net com outras formas de 

intervenção, conhecidas que são as sinergias entre os canais 

diferentes de distribuição de conteudos e das vantagens do seu 

cruzamento, sendo hoje claro que o impacto é optimizado por um 

portfolio balanceado de intervenções não necesáriamente óptimas em 

vários canais e não por uma intervenção óptima num dos canais. 

Os grandes mercados das PMEs exportadoras portuguesas são a UE e os 

USA. Esses são precisamente os mercados onde os hábitos de e-procurement 

estão mais avançados e onde os compradores cada vez mais recorrem à web para 

encontrar fornecedores e iniciar processos de contacto comercial. A presença das 

firmas portuguesas na web, e especialmente a sua visibilidade através das 

ferramentas de busca e procura que os referidos compradores possam usar, são 

por isso de especial importancia para potenciar contactos. 

Mas essa presença não se deve resumir a um site ou página. Existem os 

multiplos foruns sectoriais, as listas de distribuição, mesmo chat-rooms, onde a 

presença alerta de uma  PME pode ajudar a criar oportunidades de contactos. 

Isso implica recursos humanos habituados a esse tipo de literacia digital e novas 

formas digitais de sociabilidade. 

E há ainda os mercados electrónicos (“e-ma ketplaces”) r (51) .  

O tema dos mercados electrónicos, dentro das operações de compra e venda 

on-line, merece uma análise própria. Sendo que as expectativas iniciais se 

mostraram claramente exageradas, a realidade tem sido muito ingrata para as 

iniciativas B2B, com investimentos mais altos do que previstos e adesão, receitas 

e resultados muito aquém do estimado  (52 - 57) . 

 

»«wp 25 (2002) 

17



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

Mais do que estar presentes em e-marketplaces nacionais, as PMEs 

exportadoras precisam de estar presentes em e-marketplaces internacionais e 

atentas ao que por lá se passa. O que é que isso implica? Literacia (recursos 

humanos treinados e mutilingua) e algum dinheiro (recursos financeiros, em 

especial para acessos aos mercados electónicos fechados ou privados). 

É hoje patente que os e-marketplaces publicos não conseguem em geral 

volumes e dinamicas transaccionais significativas, mas podem constituir fonte de 

contactos importantes. As empresas devem ser incentivadas a monitorar o que se 

passa nesses locais. 

O acesso aos “e-marketplaces” privados pode ser mais prometedora, mas pode 

implicar uma certificação à entrada e mesmo “fees” significativos de registo. Esse 

investimento e a aprendizagem do que é viver nesses espaços digitais deve ser 

incentivado e apoiado. 

O programa PME Digital, lançado no inicio do ano, pretende responder a 

várias destas questões. Mas não é ainda conhecida a arquitectura operacional da 

segunda fase, aquela que verdadeiramente interessa às empresas ( a primeira 

fase corresponde às candidaturas a entidades regionais e sectoriais promotoras do 

projecto). Mas recomenda-se uma abordagem pragmática que respeite as 

prioridades anteriores. 
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4.2. Tópico I.I.2. 

Reforçar as competencias na área da prestação de serviços financeiros na 
Internet, que facilite a inovação na oferta de produtos e serviços. 

 

Em Portugal o sistema bancário e financeiro conheceu transformações muito 

profundas nas últimas duas décadas e conseguiu ganhos importantes de 

produtividade e competitividade, largamente pela introdução sistemática e 

intensa de tecnologias de informação. E conheceu mesmo alguns episódios 

inovadores com impacto internacional, como a difusão de POSs e Multibanco, 

baseadas numa plataforma organizacional comum – a SIBS. As economias de 

escala conseguidas foram críticas para a massificaçãodo uso dos ATMs. 

O advento da web criou uma nova oportunidade de ganhos de produtividade 

para as empresas do sistema financeiro (bancos em especial) pelo baixo custo das 

transacções web-based” e pelas facilidades muito baratas oferecidas pelo “home- 
banking”. Esta mudança está naturalmente a levar a banca a incentivar o 

rescurso preferencial a esse canal. 

“

Mas o futuro poderá antes estar noutro sítio: os “devices” moveis, como os 

telemoveis e os PDAs, cuja “inteligencia”, portabilidade e ubiquidade os tornam 

potenciais terminais por excelencia como alternativas aos ATMs. O que pode 

significar dificuldades futuras para um operador como a SIBS. 

Logo as soluções inovadoras passarão pela internet, mas também pelos 

operadores de serviços de telecomunicações móveis. Admite-se mesmo que o 

futuro dos cartões de crédito possa estar ameaçado (58) . 

O espaço financeiro europeu post-euro começa a ser uma realidade e a 

mostrar uma abertura que irá afectar significativamente a estrutura do sector 

financeiro (bancário e não bancário). E provavelmente será pela porta dos 

serviços via web que se começam a materializar os primeiros impactos 

significativos e se deverão desenrolar os próximos episódios relevantes. O 
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exemplo dos serviços de processamento de transacções POS por operadores 

externos ao mercado nacional é um primeiro sinal claro das oportunidades que os 

serviços financeiros via web criam aos consumidores e às empresas e das ameaças 

às empresas do sector. Até porque o impacto dos serviços web far-se-ão 

progressivamente sentir ao longo de toda a cadeia de valor dos serviços 

financeiros. À desintermediação do front-office segue-se a desintermediação do 

back-office. Os e-marketplaces financeiros tornar-se-ão realidades importantes. 

Soluções inovadoras de pagamentos via web têm sido oferecidas nos últimos 

anos, mas só agora começam a conhecer uma boa aceitação, antecipando-se um 

forte crescimento nos próximos tempos (por exemplo, PayPal ou Transpoint). 

Estes serviços exploram a baixo custo serviços online de troca de informação com 

valor para o utilizador e que seriam caros em off-line. Tiram por outro lado 

partido de externalidades de rede, crescendo básicamente de forma viral (e não 

por caras campanhas publicitárias) e beneficiando mesmo de alguns efeitos de 

“lock-in” associados a mudança de serviço. Paypal é já o serviço de pagamentos 

preferido na eBay (que gera mais de metade dos proveitos da PayPal (59, 60) ): os 

compradores não têm custos com o serviço e as comissões cobradas aos 

vendedores são modestas (tipicamente entre 2.2% e 2.9% - comparem-se com as 

comissões cobradas aos pequenos comerciantes e empresas pelos serviços POS 

Multibanco).  

Esta invasão do território dos serviços financeiros por operadores de fora do 

sistema pode vir a ter um grande impacto. Será interessante ver como soluções 

desse tipo irão aparecer no mercado português e pela mão de quem. Parece ser do 

interesse do Estado incentivar o seu aparecimento, pela competitividade 

acrescida que dá à economia e pelas vantagens que oferece aos consumidores e 

clientes empresariais.   

A UE tem em marcha um programa claro de políticas e regulamentos sobre  

“e-commerce” e serviços financeiros (61) . Nesse sentido Portugal  precisa de 

implementar a regulamentação nacional correspondente.   
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No final do processo, o factor limitante continuará a ser a acessibilidade pelo 

grande público. Esse terá que continuar a ser a grande preocupação das políticas 

públicas: massificar o acesso. 

 

 

4.3. Tópico I.1.3.  

Aumentar a integração da oferta nacional em produtos finais, utilizando a 
internet como instrumento. 

 

Muito do que se possa dizer sobre este ponto sobrepõe-se aos comentários 

feitos acerca do primeiro tópico.  

Mas aqui a temática dos mercados electrónicos fechados (“priva e e-
marketplaces”) assume uma especial importancia. Tratam-se de espaços digitais 

geralmente organizados ao longo de cadeias de fornecimentos (“supply-chains”) 
onde entrar custa dinheiro e onde estar também custa dinheiro (para além de 

uma vez mais exigir recursos humanos especializados).  

t

t
Cada vez mais se nota a tendencia para a consolidação das actividades 

sectoriais num pequeno numero de “e-marke places” publicos e privados, sendo os 

mercados privados organizados por grandes compradores ou grupos de 

compradores que estabelecem regras internas por vezes descriminatórias. Não é 

nada claro nesta altura que este desenvolvimento tenha efectivamente aberto 

mais os mercados às PMEs e diminuindo as barreiras de entrada das PMEs como 

fornecedoras dos grandes compradores internacionais, como era a expectativa 

inicial (porventura ingénua). 

Mas retomamos um tema anterior: há hoje em dia uma nova sociabilidade dos 

processos de compras (e venda) e a necessidade de “saber estar” em espaços 

digitais que precisa de ser aprendida pelas empresas. Nesse sentido devem ser 
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incentivadas iniciativas que dessiminem essas práticas, partilhem experiencias e 

promovam formação nos processos de “e-compras / e-vendas”. 

Os processos cooperativos de desenvolvimento de produtos podem ser feitos 

no ambito dos mercados electrónicos referidos, mas não obrigatóriamente. 

Ferramentas e metodologias de “engenharia simultanea” de produtos em redes 

“multiponto” de intervenientes estão hoje razoavelmente acessiveis. A questão de 

política é incentivar o uso dessas práticas, que estão naturalmente a juzante do 

processo de compra e venda. 

 

 

4.4. Tópico I.1.4. 

 Articular o comércio electrónico com a logistica e flexibilização dos 
sistemas de produção 

 

O articulado do ProInov diz que a “venda instantanea, tornada possível pelo 
comércio ele trónico, implica, para ser comp titiva, sistema  de logistica que 
aumentem a eficiencia da entrega, em custo e rapid z, e sistemas de produção
flexiveis e de resposta rápida”. Haverá aqui que clarificar alguns pontos e evitar 

algumas ilusões. 

c e s
e  

É agora claro que a principal função do comércio electrónico não é 

necessáriamente a venda instantanea de produtos e serviços, embora possa ser 

um importante “enabler” do processo de vendas. A venda directa (instantanea) 

pela web pode acontecer com sucesso num numero reduzido de produtos, que 

estão bem identificadas e que apelam a artigos standard e pouco costumizados, 

logo produtos para os quais os sistemas de produção flexíveis são pouco 

relevantes. A venda de produtos “look and feel” é muito mais problemática (ver, 

por exemplo, anexo IV). 
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As vendas por “e ommerce” precisam sem duvida de uma logistica eficiente 

de distribuição, mas nada de especialmente diferente do necessário no bem 

conhecido negócio de vendas pelo correio (“mail o der”). O comércio electrónico 

tende a ter tempos mais curtos no processo de distribuição, mas o essencial do 

processo é o mesmo.   

-c

r

t s

r

Christensen (2001) (62) fala em quatro ondas de tecnologias que desde 1870 

têm percorrido as actividades de retalho: os “downtown depar mente store ”, os 

catálogos Sears e Wards, os “discount department stores” e os portais on-line (e-

commerce). E nessas quatro ondas encontra sempre ondas disruptivas a seguir, 

nas quais por sua vez encontra dois padrões: os operadores disruptivos 

sobrevivem sempre à custa de margens de venda mais estreitas compensadas por 

uma maior rotação de existencias, e os operadores disruptivos entraram sempre 

pela via das vantagens competitivas associadas a economias de variedade 

(“scope”), ou seja, por uma oferta de banda larga, tipo portal (“The  Sears 
catalogue served as a portal to ru al America”), mas foram posteriormente 

vulneraveis a operadores retalhistas altamente especializados que simplificaram 

o processo de compra (melhoraram a “shopping experience”) e aprofundaram o 

espectro de produtos em oferta (mas não o alargaram). Ou seja: depois dos 

consumidores se habituarem a um processo tipo portal, terão tendencia numa 

fase seguinte a procurar uma oferta especializada – a vantagem competitiva do 

portal torna-se então numa desvantagem. 

Como última onda, o e-commerce tende a operar com margens mais curtas em 

produtos do tipo “commodities” ou “quase commodities”, o que torna os custos de 

expedição mais visiveis e influentes e maior a pressão da entrega. Nesse sentido 

as empresas portuguesas interessadas na venda on-line desses tipos de produtos 

estão numa posição “a priori” desconfortavel, pela sua excentricidade geográfica 

relativamente aos grandes centros consumidores europeus e, por maioria de 

razões, americanos – precisamente os grandes centros de compradores por “e-
commerce”. Os custos de expedição e distribuição são muito elevados – e mesmo 
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que os custos dos fretes dos operadores portugueses não sejam baixos, é a 

distancia que torna o envio de materiais para os referidos mercados mais 

desvantajosa. A única forma de minimizar isso é criar entrepostos locais (por 

exemplo nos USA,) que façam a expedição local, por iniciativa própria, em rede de 

cooperação ou em parcerias com operadores locais. Com stocks locais e expedição 

mais barata local, esta tem sido a forma encontrada por alguns casos exemplares 

de PMEs exportadoras portuguesas no mercado americano (18) .  

Os apoios a essas iniciativas, de caracter individual ou cooperativo, devem ser 

contemplados em politicas de apoio ao “e-commerce”. Cada vez é mais claro que 

os “clicks” de operadores de mercados excentricos de produtos “quasi-
commoditie ” implicam um suporte de “bricks”. s

 

 

4.5. Tópico I.8.2. 

 Organizar bases de dados, de centros de recursos em conhecimento e de 
unidades de demonstração 

 

A web tem-se mostrado um canal especialmente interessante para a 

publicação de informação numa forma não linear. A tendencia é para os 

repositórios de dados, informação e conhecimentos serem disponibilizados 

associados a web sites de acesso fácil e com ferramentas de procura. 

Disponibilizar todo o potencial valor utilitário de arquivos e bases de dados 

(manuais ou não) que existe na esferas pública constitui um desafio.  

Os programas existentes (em especial no ambito do POSI) têm começado a 

dar apoios a tais objectivos, mas a mobilização dos serviços para pôr essa 

informação on-line é ainda escassa. Considera-se por isso necessário reforçar as 

políticas interministeriais de incentivo e controlo da disponibilização on-line de 

bases de dados publicas e de recursos em conhecimento. Dando por exemplo mais 
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enfase a esses resultados nos critérios de avaliação da administração pública  na 

implementação de directivas de e-governance”. “
Como exemplo de boas políticas propostas nesse sentido, será justo realçar a 

ficha proposta pelo Instituto Geológico e Mineiro. 

 
 

4.6. Tópico 1.8.3 

 Produzir novos conteúdos 
 

Várias políticas de incentivo à criação de conteudos portugueses tem sido 

objecto de medidas no ambito dos programa orientados para a dinamização da 

sociedade da informação. 

Existe a oportunidade de conjugar a necessidade da criação de conteudos 

digitais relativos à cultura e à realidade portuguesa com a promoção de 

empreendedorismo em regiões periféricas. A existencia de várias redes 

geográficamente distribuidas de espaços publicos com internet permite agora 

apoiar iniciativas de trabalho por conta própria em regiões periféricas. 

A oportunidade que se vislumbra é usar projectos de digitalização e edição 

documental para criar e formar uma rede de pessoas que nos espaços internet 

(públicos, ou não) faça a digitalização e edição de documentos, e com isso ganhe 

dinheiro e adquira “skills” que possam satisfazer muitas outras procuras deste 

tipo.  

Levar procura de serviços para a periferia é uma forma expedita de promover 

a criação de capacidades locais e de criar emprego em espaços periféricos. 

Acreditamos que esta é uma (das várias) oportunidades das tecnologias da 

informação ajudarem a modificar o ambiente socio-económico das regiões 

periféricas. 

A ideia de recorrer ás redes, em especial de espaços públicos, para criar um 

network de pessoas competentes em digitalização e edição documental pode 
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encontrar aplicação em muitos outros projectos de criação de conteudos 

portugueses (e não só!). 

Literatura no dominio publico, literatura de tecnologia portuguesa, espólios 

documentais pessoais e/ ou empresariais, os espólios publicos e autarquicos, são 

possíveis fontes de procura com dimensão e intensidade suficientes para motivar 

uma oferta local nas periferias geográficas (e sociais) e desenvolver mesmo 

ofertas de serviços e negócios nas periferias. Há aqui um largo espaço de 

confluencia de interesses entre projectos diferentes. Para além de um valor 

(muiltiplicador) como politica social relevante. 

O lançamento de iniciativas deste tipo precisa de “compras” de serviços de 

digitalização e edição pelo Estado (e também pelo poder local e mesmo poe 

entidades privadas) que sustentam o esforço de criação, treino e consolidação das 

redes de empreendedores individuais nas regiões periféricas. Oportunidades não 

faltam, muitas vezes associadas à constituição de bases de dados referidas no 

tópico anterior.  

A digitalização das teses de mestrado e doutoramento nas universidades 

portuguesas durante o século XX é uma necessidade óbvia. A digitalização da 

literatura portuguesa (sec. XIX e XX, por exemplo) no dominio público e relevante 

é outro exemplo. A digitalização de inumeros espólios documentais importantes e 

que esperam tratamento é ainda outro exemplo. As encomendas do Estado teriam 

um papel de “starter” de um processo que terá depois condições para ser 

sustentavel, ao mesmo tempo que permitiam ao próprio Estado dispor de 

materiais para aumentar a sua oferta documental no contexto das práticas de e-

governo. 
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Anexo I – Impacto da internet  
 

(baseado em Litan e Rivlin (2001) (6) ). 
O impacto da internet será positivo, significante e sustentado, mas o e-

business (que representa menos de 2% da economia americana) não será  o seu 

maior impacto. Confundir os beneficios da internet como a saude económica de 

empresas dot.com., ou mesmo em sentido lato com  o sector tecnológico da “nova 
economia”, é um erro fundamental. Na realidade os ganhos reais da net 

resultarão acima de tudo do seu uso crescente por empresas e consumidores da 

chamada “velha economia”. 

O impacto da internet na produtividade da maioria dos sectores – 

virtualmente todos da “velha economia” - ainda só agora se começa a manifestar, 

mas provavelmente será significativo: adicionará mais 0.25% a 0.50% por ano ao 

crescimento da produtividade dos USA durante os próximos cinco anos. Parte do 

impacto resultará de reduções de custos em sectores não comerciais, como o 

governo, os serviços de saúde e a educação. A tabela junta quantifica alguns 

desses impactos. 

Apesar do uso crescente da internet nos sectores da educação e do retalho, é 

duvidoso o seu impacto na produtividade desses sectores. (Uma discussão mais 

completa desses pontos pode ser encontrado nas contribuições parcelares 

incluidas em (6) ). 

O impacto no crescimento da produtividade resultará não de novas 

actividades, mas do processamento mais barato da informação necessária às 

transacções correntes, como encomendas e facturação, e da informação dirigida 

aos funcionários, aos fornecedores e aos clientes. 

O potencial da net para aumentar o crescimento da produtividade 

manifestar-se-à de várias formas, que aliás se reforçam mutuamente: 

- pela redução dos custos de muitas transacções necessárias à produção e 

distribuição de bens e serviços (algo com um enorme impacto potencial no sector 
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da saude), e que será muito mais extensa e profunda do que o impacto do e-
commerce por si; 

- pelo aumento da eficiencia da gestão (através de uma gestão mais 

eficiente das cadeias de abastecimento, por uma melhoria do 

planeamento,  por uma redução dos níveis de existencias, e por 

uma colaboração mais eficiente entre os diversos parceiros dos 

negócios); 

- pelo aumento da competição, tornando os preços mais 

transparentes e alargando os mercados quer para os compradores 

como para os vendedores, donde resultarão em geral (mas nem 

sempre!) mercados mais competitivos. 

É duvidoso que haja muita concorrencia imperfeita entre empresas que possa 

ser “corrigida” pela internet e que se reflicta em ganhos de produtividade. Em 

muitos casos o que acontecerá será uma transferencia de resultados dos 

fornecedores para os produtores, e depois para os consumidores. Preços mais 

baixos para os consumidores não significam no entanto um crescimento da 

produtividade económica. Em qualquer caso, e por muito grandes que sejam os 

ganhos de produtividade induzidos pela internet, não há dúvida que os 

consumidores – e não as empresas – serão os grandes beneficiários. Apesar disso 

as empresas investirão e usarão intensamente a internet – porque não terão 

outra alternativa. 

Mas nem todos os benefícios económicos da internet aparecerão nas 

estatisticas da produtividade (que reflectem acima de tudo o uso de inputs do 

sistema económico). Os consumidores beneficiarão de uma maior conveniencia 

(inclusivé de trabalho à distancia), de uma maior gama de escolhas, assim como 

de mais oportunidades para adquirir produtos personalizados segundo as suas 

especificações.  

Porventura uma das potencialidades mais dramáticas reside no potencial da 

internet para reduzir os erros médicos resultante de uma melhor gestão 
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integrada dos dossiers dos pacientes e da redução associada de erros de 

diagnóstico – o que implicará resolver a standardização dos registos médicos, 

resolver os problemas de privacidade e segurança associados e ainda mudar a 

cultura do exercício da medicina . Também novas formas de interacção social 

(ciber-comunidades, por exemplo, ou redução do isolamento de comunidades 

remotas) tenderão a melhorar a qualidade de vida – mas não aparecerão nas 

estatisticas do PNB. 

Avaliar o impacto da internet sobre o funcionamento da democracia puderá 

ser mais incerto. As questões do voto electrónico generalizado para decisão 

política corrente são complexas e de desfecho duvidoso, dado que chocam 

directamente com os pressupostos da democracia representativa e do seu 

funcionamento, ao mesmo tempo que aumentam a vulnerabilidade do processso 

às emoções públicas do momento . 

Mas realizar as potencialidades da internet implica: 

- aumentar a “espessura” da internet, aumentando o acesso 

generalizado; 

- aumentar a “profundidade” da internet, aumentando a 

intensidade do uso; 

- aumentar a “velocidade” da internet, aumentando a penetração 

da banda larga. 

Assim como implica resolver questões de politica e  regulamentar sobre 

questões tais como: 

- privacidade e segurança; 

- impostos sobre o e-business; 

- mercados de serviços de telecomunicações de banda larga 

(regimes de distribuição por cabo versus DSL, ...); 

- concorrência e “anti-trust” (por exemplo, coordenação de preços e 

exclusão de vendedores ou compradores nos mercados electrónicos 

ditos B2B exchanges, ou o abuso do poder por firmas dominantes 
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em mercados sujeitos a externalidades de redes e efeitos de “lock-

in”). 

O aumento da produtividade de finais dos anos 90 terá reflectido o impacto 

comulativo de investimentos em alta tecnologia, mas ainda não reflectiu o efeito 

da internet. Ou seja, o grande impacto desta estará ainda para se fazer sentir. 

Mas o advento da internet não alterou as leis básicas que governaram a economia 

no passado, e que continuarão a faze-lo no futuro. 

Terá a internet sido ou não a mais importante inovação do século XX?  Isso 

continua para já a ser uma questão em aberto. 

 

Potenciais reduções de custos anuais 
induzidas pela internet nos próximos cinco anos em sectores que representam cerca 
de 70% do PNB USA 
 
 

Sectores   valor (b.USD, 2000) 

Educação   ? (não é claro) 

Serviços financeiros  19 

Governo   > 12 

Saude    41 

Industria   50 – 100 

Retalho   ? (não é claro) 

Transportes   3 – 79 

 

Total    125 – 251 biliões USD 

= 1.25 – 2.5 % do PNB USA actual  

    = 0.25 a 0.5 % de ganhos de produtividade por ano 
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Anexo II - Modelos de transacções electrónicas 
(adaptado de Hall, (2001) (8) ) 
 

- Modelo eBay 

Produtos únicos, vários compradores, preço estabelecido por leilão 

automático. 

 

- Modelo OffRoad 

Unidades múltiplas do mesmo produto, compradores múltiplos em 

competição (B2B puro). 

 

- Modelo FreeMarkets 

O  comprador especifica o componente (produto) que lhe interessa. Leilão 

inverso entre fornecedores para estabelecer o preço. Permite a negociação 

competitiva ao longo da “supply chain”. 

 

- Modelo Nasdaq 

Produto standard, multiplos compradores e vendedores, processo automático 

de fixação contínua de preços com base na oferta e na procura (“automated 

continuous exchanges”). 

 

- Modelo Priceline 

Os compradores fazem uma oferta de preço (aceitando eventuais restrições no 

produto ou serviço). Os vendedores aceitam ou não a oferta do comprador. 

Apropriado para produtos caracteristicos de mercados em que alguns 

compradores pagam muito mais do que outros. 
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- Modelo Grainger 

Produtos com grande volume de venda. Preço fixo estabelecido pelo vendedor. 

Pode não envolver descontos (modelo Amazon, típico de B2C) ou pode envolver 

descontos especiais pré-negociados (modelo Grainger). Apropriado para produtos 

“MRO” (manutenção, reparação, operação). 
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Anexo III – Um espaço continuo de retalho web, onde nem todos os 
produtos são iguais 

(adaptado de Figueiredo (2001) (12) ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualidade fácil de avaliar na Web   Qualidade dificil de avaliar na Web 

A facilidade de avaliar a qualidade de um produto é o maior diferenciador entre 
categorias de produtos na web 

Produtos tipo 
“cmmodities” 
 
(petróleo, papel, 
clips) 

(fatos, casas) 

Produtos tipo 
“look and feel” 
 

Produtos  
“quasi-comodities” 
 
(livros, CDs, videos) 

Produtos “look and feel” 
de qualidade variável 
 
(arte, carros usados, 
produtos frescos) 
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Commodities Quasi-commodities Look-and-feel Look-and-feel de qualidade variavel
(petroleo, papel, clips) (livros, CDs, videos, carros novos, brinquedos) (fatos, casas, cosméticos, mobilias topo de gama) (produtos frescos, arte, carros usados)

Estratégia de baixo custo Passo 1: Diferenciação Em firmas com integração vertical: Estratégia de personalização
estratégia de diferenciação completa

Tirar partido de economias de escala; Usar TI para diferenciar o serviço web; Estabelecer o equivalente a marcas de lojas; Usar tecnologias de web-cam;
Utilizar tecnologia produtiva de baixo custo; Desenvolver motores de busca capazes Incorporar a ultima tecnologia que permita Combinar técnologias de procura na web
Conseguir uma distribuição eficiencia ; de tratar as preferencias dos clientes de algum modo incorporar o "look-and-feel" com logistica de entregas que garantam
Conseguir baixos overheads ; rápidamente e com precisão; aos consumidores (tecnologias de realidades a entraga do exacto produto visionado;

Usar ferramentas DBMS que permitam virtuais e de tamanhos); Desenvolver capacidades de "build-to-order"
data-mining em tempo real; Garantir um excelente serviço interactivo e 
Tornar o site "pegajoso" ("sticky") para de suporte por telefone; Tópicos adicionais de ajuda
encorajar o comprador web a manter-se Oferecer garantias e politicas de trocas;
no site; Oferecer produtos baratos que levem a 
Oferecer "one-stop-shopping"; Em firmas hibridas: compras repetidas;
Procurar ter vantagem em ser pioneiro; necessidade de diferenciação adicional Construir uma reputação de qualidade e de
Estabelecer uma marca de e-commerce; fiabilidade;

Usar técnicas creativas de "pricing" (preço
Passo 2: Estratégia de baixo custo baseado no tempo e localização);
              e diferenciação Usar "showrooms" para mostrar os produtos;

Desenvolver sistemas de logistica e entregas
Tirar partido das economias de escala; que garantam entregas atempadas nos
Procurar obter tratamento preferencial por "showrooms" e em casa
fornecedores por grosso;
Garantir entregas a tempo e seguras;
Oferecer serviços adicionais aos clientes
(chatrooms, serviços e produtos afins, ...);
Oferecer programas de lealdade de clientes;

                  Evolução da "experiencia" de compra, assim como da informação do comprador e do vendedor, da importancia da reputação do vendedor, da necessidade do comprador optimizar a compra
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Anexo IV – Dominios da e-oportunidade 
(adaptado de Feeny (2001) (9) ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-serviços 
• Compreender as necessidades do cliente 
• Fornecer serviços de apoio 
• Conhecer todos os fornecedores relevantes
• Negociar as especificações do cliente 
• Construção de opções do cliente 

e-marketing 
• Melhoria do processo de venda 
• Melhoria da experiencia de uso pelo consumidor 
• Melhoria da experiencia de compra pelo consumidor

e-operações 
• Automação dos processos administrativos 
• Reconfiguração e integração da cadeia de 
abastecimento 
• Re-engenharia da infraestrutura primária 
• Compras mais competitivas 
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Anexo V – Drivers da economia digital 
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Legislação e ambiente normativo 

Literacia: 
Força de trabalho 
• Abundante 
• treinada 
• actualizada 

Sector TIC: 
Vontade e capacidade de 
investir nas “industrias 
digitais” 
• financiamento 
• capital de risco 
• capital semente 

Sector TIC: 
Competitividade das 
“industrias diditais” 

Macroeconomia: 
• Nível de riqueza 
• Estabilidade 
• modernização

Infra-estruturas: 
Qualidade das infra-
estruturas de TI e de 
comunicações 

Literacia: 
Treino e capacidades dos 
utilizadores 

Preço: 
acessibilidade 
• telecomunicações 
• banda larga 
• acesso internet 
• equipamentos TIC 

Cultura: 
uma cultura que 
compreende e aceita as 
tecnologias digitais 
• Em casa e na família 
• Nas PMEs 
• Nas grandes 

empresas 
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Anexo VI – Sociedade da informação 

 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2
a b c a b c d a b a b

2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2001 2002 2002 2002 2000 1990 2000
% % %

UE 38% 40% 41% 42% 26% 25% 67% 67% 72% 17% 4% 4% 19% 20% 49% 51% 35% 7 35

Bélgica 36% 41% 43% 40% 23% 22% 65% 62% 60% 41% 10% 10% 9% 9% 45% 49% 42% 9 34
Dinamarca 59% 65% 56% 59% 23% 18% 79% 77% 52% 24% 1% 2% 16% 17% 34% 73% 59% 11 43
Alemanha 38% 44% 39% 39% 23% 23% 62% 62% 58% 26% 7% 11% 20% 24% 50% 56% 32% 8 34
Grecia 10% 9% 34% 19% 30% 25% 64% 44% 71% 3% 2% 0% 7% 4% 65% 18% 15% 2 7
Espanha 25% 29% 39% 42% 28% 25% 67% 67% 72% 18% 3% 1% 12% 9% 55% 42% 34% 3 14
Finlandia 50% 54% 35% 50% 21% 23% 56% 73% 83% 15% 0% 1% 12% 11% 56% 67% 45% 10 40
França 30% 36% 54% 38% 30% 23% 84% 61% 66% 14% 1% 2% 14% 18% 41% 49% 29% 7 30
Irlanda 48% 48% 36% 34% 35% 26% 72% 60% 91% 1% 1% 1% 23% 18% 64% 57% 28% 8 36
Itália 34% 35% 39% 36% 29% 33% 68% 69% 84% 6% 1% 2% 11% 7% 58% 40% 35% 4 21
Luxemburgo 43% 55% 47% 43% 27% 27% 73% 70% 48% 6% 6% 7% 25% 26% 47% 62% 45% 30 46
Holanda 64% 65% 48% 53% 28% 23% 76% 76% 53% 29% 1% 1% 17% 22% 43% 68% 66% 9 39
Austria 47% 49% 49% 44% 27% 34% 75% 78% 51% 28% 1% 1% 21% 20% 51% 61% 32% 6 28
Portugal 26% 31% 38% 43% 21% 25% 59% 68% 74% 13% 0% 1% 7% 9% 59% 42% 20% 3 10
Suécia 61% 64% 51% 53% 22% 21% 73% 74% 69% 20% 5% 6% 21% 22% 20% 70% 56% 8 51
Reino Unido 49% 45% 43% 47% 27% 25% 69% 72% 89% 6% 5% 2% 34% 37% 53% 61% 36% 11 34

PÚBLICO
Fonte: Gallup Europe, Flash EuroBarometer nº 112:  "internet and the general public" (Novembro 2001) (28)

Fonte: Gallup Europe, Flash EuroBarometer nº 125:  "internet and the public at large" (Junho 2002) (29)

Extensão 4.1 Aceso à internet em casa
Intensidade 4.2 a Usa todos os dias ou quase todos os dias (% dos que usam net)

b Usa diversas vezes por semana (% dos que usam net)
c Usa todos os dias ou várias vezes por semana (=a+b) (% dos que usam net)

4.3 a Tipo de acesso a partir de casa: linha telefónica standard 
b Acesso por dispositivos de banda larga (ADSL+ modem cabo) (% dos que acedem à internet em casa)
c Acesso à internet em casa por TV "setbox" + consola de jogos (% dos que têm internet em casa)
d Acesso movel (WAP + GPRS + 3G) à internet (% dos que têm internet em casa)

4.4 a Compra de produtos e serviços para uso pessoal com regularidade ocasional + regular (% dos que acedem à internet)
b Nunca contactaram a administração publica pela internet (% dos que acedem à internet)

4.5 Uso pessoal da internet (% do total)

Fonte: R. Deiss, "Information society statistics", Eurostat, Statistics in focus 4-8/2002 (30)

5.1 Proporção de pessoas que têm em casa um computador desktop
5.2 a Numero de PCs por 100 habitantes em 1990

b Numero de PCs por 100 habitantes em 2000
5.3% a Numero de utilizadores de internet por 100 habitantes em 1997

b Numero  de utilizadores de internet por 100 habitantes em 2000
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Anexo VII – Colectanea de dados sobre e-commerce e sociedade da informação na Europa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3
a1 b1 c1 a2 c2 a1 b1 c1 a2 c2

UE 89,0% 70,2% 37,9% 12,8% 1,7% 73,9% 2,3% 7,3% 10,3% 25,8% 15,8% 3,3% 66,7% 5,0% 10,9% 17,5%

Bélgica 92,9% 60,5% 23,5% 7,3% 1,3% 83,8% 1,9% 8,7% 12,6% 25,2% 12,5% 2,7% 70,2% 4,0% 9,2% 13,7%
Dinamarca 96,4% 74,6% 35,8% 12,0% 1,0% 76,4% 1,0% 4,6% 5,0% 43,4% 14,6% 4,8% 57,2% 6,4% 11,6% 16,0%
Alemanha 96,1% 80,0% 47,9% 18,0% 2,8% 60,7% 3,8% 7,9% 11,3% 31,7% 22,4% 5,8% 53,1% 9,2% 12,8% 20,6%
Grecia 82,6% 57,5% 38,8% 6,9% 0,4% 84,2% 0,5% 6,0% 8,9% 15,9% 13,4% 1,9% 77,1% 2,0% 13,2% 15,5%
Espanha 92,2% 57,2% 31,8% 3,4% 0,5% 89,6% 0,5% 5,4% 6,2% 19,9% 7,9% 1,0% 78,2% 1,2% 5,1% 6,0%
Finlandia 99,4% 77,2% 36,5% 17,6% 2,0% 78,8% 2,5% 9,9% 12,4% 40,4% 21,4% 4,4% 62,8% 5,9% 12,3% 16,5%
França 73,2% 59,1% 25,7% 6,8% 0,6% 87,2% 0,7% 5,6% 6,0% 14,3% 8,0% 1,7% 82,8% 3,0% 11,3% 19,7%
Irlanda 95,3% 64,6% 39,7% 15,8% 3,6% 70,5% 5,7% 12,8% 20,6% 35,2% 21,1% 4,8% 59,6% 8,2% 12,3% 21,5%
Itália 91,4% 62,8% 29,5% 8,1% 0,6% 89,0% 0,6% 5,3% 5,9% 15,9% 12,5% 1,6% 83,9% 2,8% 10,2% 18,3%
Luxemburgo 84,7% 64,2% 32,6% 15,8% 1,0% 78,8% 0,8% 5,2% 4,3% 25,9% 12,6% 2,5% 70,4% 3,9% 8,9% 14,3%
Holanda 91,3% 76,9% 26,8% 12,7% 1,4% 74,1% 2,6% 6,1% 11,2% 34,2% 7,7% 3,1% 62,4% 5,5% 8,6% 15,2%
Austria 98,9% 73,7% 44,8% 16,2% 3,1% 68,8% 5,1% 12,9% 23,4% 32,8% 22,6% 5,0% 62,4% 8,3% 14,7% 25,9%
Portugal 65,7% 54,2% 37,3% 3,9% 0,2% 92,1% 0,2% 7,4% 6,4% 8,0% 4,9% 1,4% 89,0% 2,1% 19,8% 30,2%
Suécia 98,8% 75,7% 37,7% 16,3% 1,7% 76,2% 2,4% 8,0% 12,0% 29,7% 13,8% 2,5% 70,0% 3,1% 9,4% 12,4%
Reino Unido 84,3% 77,1% 36,5% 20,0% 2,4% 57,3% 3,3% 6,2% 9,3% 32,2% 20,4% 1,8% 53,6% 2,0% 6,1% 8,8%

PME 10-49 87,9% 68,0% 38,4% 12,0% 1,7% 74,4% 2,3% 7,4% 10,4% 24,9% 15,2% 3,3% 67,9% 5,2% 11,3% 18,3%
PME 5-249 95,1% 79,7% 34,1% 15,3% 1,5% 73,5% 2,3% 6,8% 10,7% 27,2% 16,2% 3,0% 63,8% 4,2% 9,8% 14,9%
PME >250 98,3% 88,8% 41,0% 22,5% 2,1% 61,2% 2,0% 6,5% 6,9% 42,1% 20,8% 2,7% 47,8% 3,1% 6,3% 8,7%

Serviços 89,6% 75,8% 41,5% 17,6% 3,1% 65,9% 4,6% 10,3% 16,1% 32,1% 21,4% 5,0% 56,1% 7,9% 12,3% 20,7%
Distribuição 88,2% 69,4% 40,3% 16,4% 1,8% 71,0% 2,2% 6,7% 8,6% 25,8% 16,1% 3,7% 68,0% 5,0% 13,4% 19,1%
Ind transformadora 90,7% 72,6% 33,9% 9,5% 1,1% 79,5% 1,3% 6,0% 7,6% 23,3% 12,4% 2,3% 71,2% 3,8% 8,9% 15,4%
Construção 86,2% 56,0% 37,8% 6,6% 1,0% 77,8% 1,7% 5,5% 9,3% 23,1% 16,4% 2,4% 67,1% 3,8% 8,0% 12,8%

4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4
a b c 97 ´00

37,7% 40,8% 25,8% 66,6% 35% 7 35 5,2 24,5 UE

36,4% 42,5% 22,6% 65,1% 42% 9 34 4,9 26,4 Bélgica
58,6% 56,4% 22,6% 79,0% 59% 11 43 11,4 36,6 Dinamarca
38,4% 38,6% 23,4% 62,0% 32% 8 34 6,1 29,2 Alemanha

9,9% 33,7% 30,4% 64,1% 15% 2 7 1,9 9,5 Grecia
24,7% 38,6% 28,4% 67,0% 34% 3 14 2,8 13,7 Espanha
30,1% 35,3% 20,8% 56,1% 45% 10 40 1,7 14,4 Finlandia
47,6% 36,4% 29,8% 66,2% 29% 7 30 4,1 20,8 França
33,5% 38,6% 35,2% 73,8% 28% 8 36 2,3 19,1 Irlanda
43,0% 46,6% 28,9% 75,5% 35% 4 21 7,2 23,0 Itália
63,8% 47,8% 26,8% 74,6% 45% 30 46 6,4 42,9 Luxemburgo
47,2% 48,7% 28,1% 76,8% 66% 9 39 9,4 37,0 Holanda
26,1% 38,1% 26,6% 64,7% 32% 6 28 5,0 10,0 Austria
50,2% 54,0% 21,3% 75,3% 20% 3 10 19,5 37,3 Portugal
60,7% 50,5% 22,3% 72,8% 56% 8 51 22,6 45,7 Suécia
49,3% 42,5% 26,5% 69,0% 36% 11 34 7,3 33,5 Reino Unido
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EMPRESAS Base: Empresas com mais de 10 trabalhadores Fonte: Gallup Europe, Flash EB nº 116: "e-commerce" (Dezembro 2001)

Conectividade 1.1 Empresas com ligação à internet 
1.2 Empresas com ligação à internet e que têm um site na internet 
1.3 Empresas com ligação à internet e que têm um site na internet que permite encomendas

Vendas 2.1 Empresas com ligação à internet que vendem produtos / serviços através de mercados electrónicos
2.2 a1 Contributo (%) das vendas feitas através da internet relativamente  às vendas totais das empresas ligadas à internet 

b1 Empresas com ligação à internet que não vendem através da internet
c1 Empresas que vendem mais que 20% das suas vendas pela internet: contributo (%)  dessas vendas para as vendas totais das empresas ligadas à internet
a2 Contributo (%) das vendas feitas através da internet relativamente  às vendas totais das empresas que vendem pela internet
c2 Empresas que vendem mais que 20% das suas vendas pela internet: contributo (%)  dessas vendas para as vendas totais dessas empresas 

Compras 3.1 Empresas que fazem algumas ou todas as suas compras de bens e serviços online através da internet
3.2 Empresas com ligação à internet que compram produtos / serviços através de mercados electrónicos
3.3 a1 Contributo (%) das compras feitas através da internet relativamente  às compras totais das empresas ligadas à internet 

b1 Empresas com ligação à internet que não compram através da internet
c1 Empresas que compram mais que 20% das suas compras pela internet: contributo (%)  dessas compras para as compras totais das empresas ligadas à internet
a2 Contributo (%) das compras feitas através da internet relativamente  às vendas totais das empresas que compram pela internet
c2 Empresas que compram mais que 20% das suas compras pela internet: contributo (%)  dessas compras para as compras totais dessas empresas 

PÚBLICO
Fonte: Gallup Europe, Flash EB nº 112:  "internet and the general public" (Novembro 2001)

Extensão 4.1 Aceso à internet em casa
Intensidade 4.2 a Usa todos os dias ou quase todos os dias

b Usa diversas vezes por semana
c Usa todos os dias ou várias vezes por semana (=a+b)

Fonte: R. Deiss, "Information society statistics", Eurostat, Statistics in focus 4-8/2002
5.1 Proporção de pessoas que têm em casa um computador desktop
5.2 Numero de PCs por 100 habitantes em 1990
5.3 Numero de PCs por 100 habitantes em 2000
5.4 97 Numero de utilizadores de internet por 100 habitantes em 1997

´00 Numero  de utilizadores de internet por 100 habitantes em 2000
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UE UE P P P DK DK G G S S
FE116 Eurostat FE116 Eurostat OCT FE166 Eurostat FE116 Eurostat FE116 Eurostat

Com computador 92% 89% 89% 95% 96% 97%
Com ligação à internet 89% 68% 73% 72% 75% 96% 87% 96% 67% 99% 90%
Com website 62% 46% 39% 30% 34% 72% 63% 77% 77% 74% 68%

Fazem e-purchasing 26% 26% 8% 12% 14% 44% 37% 32% 37% 30% 31%
Fazem e-commerce 13% 19% 6% 6% 8% 18% 28% 18% 31% 16% 12%

e-purchasing >1% compras 8% 14% 8% 18% 29% 32%
e-commerce >1% vendas 7% 6% 3% 12% 16% 12%

e-purchasing >10% compras 2% 4% 6% 10%
e-commerce >10% vendas 1% 3% 3% 5%

Não fazem e -purchasing 67% 89% 86% 57% 53% 70%
não fazem e -commerce 74% 92% 91% 76% 61% 76%

SMEs com e-purchasing 26% 25% 12% 36% 35% 31%
SMEs com e-commerce 14% 17% 6% 27% 29% 11%

GE com e-purchasing 42% 47% 22% 66% 51% 37%
GE com e-commerce 23% 42% 19% 46% 48% 19%

Fontes:

FE116 Flash Eurobarometro nº 116: "e-commerce", Galup Europe, Dezembro 2001
Eurostat Statistics in Focus, 4-12/2002: "e-commerce in Europe", Eurostat 2002 (trabalho de campo: 2000 e 2001)

OCT OCT e INE, "Inquérito à utilização das tecnologias da informação e da comunicação nas empresas 2000-2001", Fevereiro 2002
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Anexo VIII  CIO Research report: Web expectations (1/Abril/2002) 
 

1. Objectivo dos sites na internet 

 Fornecer informação específica de um produto ou serviço 37% 

 Fornecer informação acerca da empresa   34% 

 Comprar / vender / transaccionar    15% 

 

 Importância estratégica: importante / muito importante 65% 

    pouco / nada importante  32% 

 

2. Valor das intranets 

Facilitar (“streamline”) processos internos    35% 

Fornecer informação aos empregados  

(como listas e directórios internos)     21% 

Fornecedor informação sobre beneficios e 

 oportunidades aos empregados     18% 

Importancia estratégica: importante / muito importante  0% 

    pouco / nada importante  31% 

 Têm site na intranet E intranet    85% 

 

3. Equipes de desenvolvimento web 

Existência de grupo dedicado para desenvolvimento  

web e intranet        71% 

  

  Número médio de pessoas na equipe web  6 

 

  Reportam ao departamento de TI   49% 

  Reportam ao departamento de marketing / vendas 23% 

  Reportam a departamentos de operações  10% 
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4. Retorno do investimento em web / intranets 

Retorno ROI em menos de 12 meses     51% 

 

O valor / ROI será medido em termos de  

• redução de custos      60% 

• melhoria da satisfação dos clientes    51% 

• aumento das vendas      52% 

 

5. Avaliação do sucesso das iniciativas web 

Maior lealdade da base de clientes     56% 

Aumento de vendas       55% 

Aumento do trafego web      51% 

Faciliatação (“streamline) de processos internos   47% 

Aumento da base de clientes      43% 

 

Sucesso na redução de custos: 

• - de marketing       39% 

• - de vendas       38% 

• - de distribuição      28% 

 

 

Metodologia: 

140 respostas voluntárias de leitores de CIO e Darwin, entre 1 e 28 de Março 

de 2002. 

38% responsaveis ou gestores de TI. 35% de nível senior. Várias industrias. 

Cerca de 50% empresas de vendas inferiores a $100 M.USD. 

Cerca de 55% empresas com menos de 1000 trabalhadores. 
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Anexo IX - Modelos de e-marketplaces B2B 
(adaptado de Sculley, A. e W. Woods, (2001) (51) ). 
 

“Agregators” (Concentradores de ofertas) 

“One-stop shopping”, centro comercial virtual, oferta de catálogos de 

multiplos fornecedores. 

e-Chemicals, MetalSite, PlasticsNet 

 

“Trading hubs”  

Comunidades de mercados verticais (“supply chains”). 

FreeMarkets, VerticalNet (horizontais); Shop2gether, Tradeout (diagonais) 

 

“Post and browse markets” 

“Bulletin boards” com expressões de interesse de compradores ou vendedores. 

BigMachines, Catex, CreditTrade, TechEx 

 

Mercados com leilões (“auction markets”) 

Compradores múltiplos e / ou vendedores multiplos em negociação 

competitiva. 

e-STEEL, Manheim Online, CattleOfferings 

 

“Fully automated exchanges” (Mercados automáticos integrados) 

Encontro (“matching”) automatico de ordens de compra e venda. Mecanismos 

eficientes e on-line para fixação de preços. Pré-qualificação necessária. 

 e-STEEL 
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Institute Supply Management / Forrester  
Research Report on e-Business

Industria Outros Grandes Outros
Global Transform (a) (b) COMENTÁRIOS

Progresso na adopção da internet nas actividades de compras (nos próximos 12 meses)
não planeiam usar Jul-02 5 4 6 3 6 Poucas empresas parecem ficar de fora do on-line e internet

Out-01 4 4 3 3 4 embora o cepticismo  residual pareça estar a aumentar
Abr-01 2 2 3 1 3

Mais do que 50% implementado Jul-02 7 4 10 8 6 Mas poucos estão a chegar a situações avançadas e maduras

Qual a importancia do uso da internet nos planos de gestão de compras? (nos próximos 12 meses)
Pouco importante Jul-02 17 16 18 15 19

Out-01 16 17 14 14 17
Abr-01 12 12 12 10 13

Algo importante Jul-02 49 55 43 47 51 A internet parece estar a tornar-se  uma ferramenta importante ou muito
Out-01 52 54 50 43 59 importante de compras das quase todas empresas (79% para 82%)
Abr-01 54 57 51 39 63

Muito importante Jul-02 30 25 35 34 28 em especial as empresas grandes
Out-01 28 25 31 36 22
Abr-01 28 25 32 40 21

Critico Jul-02 4 4 4 5 3 mas só é crítico para uma minoria
Out-01 4 3 6 7 3
Abr-01 6 6 6 11 3

Nos ultimos tres meses, qual o impacto que as actividades on-line de gestão de compras nos custos de aquisição 
(total cost of ownership) de produtos ou serviços?
Aumentou Jul-02 8 5 10 7 8

Abr-01 8 6 11 4 11
Não se alterou Jul-02 62 62 63 52 70

Abr-01 66 68 64 61 69
Diminui Jul-02 26 27 24 35 19 Mas o impacto economico é ainda reduzido

Abr-01 23 24 22 30 19
Diminui muito Jul-02 5 6 3 6 3 apesar dos muito beneficiados estarem a aumentar

Out-01 2 2 2 3 1
Abr-01 3 3 3 5 2

Como é que a internet alterou os processos internas de encomendas e compras?
Nada ou pouco Jul-02 89 91 87 84 92 O impacto organizacional continua muito reduzido na maioria das empresas

Out-01 94 94 94 92 95
Abr-01 94 95 93 91 95

Muito ou muitissimo Jul-02 11 9 13 16 9
Out-01 6 6 7 8 5  
Abr-01 6 5 8 9 5

Compra de bens e serviços indirectos através da internet, seja de que forma for
Comprou algum material indirecto online Jul-02 84 81 88 92 79 Apesar da compra de produtos indirectos se generalizar

Out-01 75 79 71 82 70
Abr-01 71 69 73 80 67

% de materiais indirectos comprados online Jul-02 9 7 10 10 8 mas representar ainda menos de 10% dessas compras
Out-01 7 6 7 9 6
Abr-01 9 8 11 11 8

Compras de bens e serviços directos através da internet, seja de que forma for
Comprou algum material directo online Jul-02 65 60 70 74 58 assim como nos produtos directos se generaliza o uso da web

Out-01 56 54 59 55 57
Abr-01 46 36 59 41 49

% media de materiais directos comprados on line Jul-02 7 4 9 8 6 embora representa menos de 10% dessas compras

Compras de bens e serviços por leilões online via internet
Comprou alguma coisa Jul-02 22 30 15 33 16 Apenas cerca de 1/4 das empresas recorrem a sites com leilões

Out-01 17 21 12 30 7
Abr-01 15 21 8 23 10

Compras de bens e serviços através de um "electronic markeplace"  ou "private hub" que ligue vendedores e compradores?
Comprou alguma coisa Jul-02 29 31 28 35 24 Perto de 1/3 recorre a e-marketplaces (mercados electrónicos)

Out-01 23 21 24 25 21
Abr-01 23 22 24 28 19
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• Importância crescente de alianças estratégicas e 
partenariados (relações colaborativas) comprador / 
vendedor

• Contacto tradicional com os fornecedores (relações 
de confronto)

PARADE

• e-soluções:
– mais orientadas para os custos totais dos 
processos globais
– mais orientadas para o custo e tecnologia dos 
produtos
– Mais orientadas para PMEs
– Estandardização de catálogos e mercados 
electrónicos
–Suporte flexível e eficácia

• e-soluções:
– actividades de compras, em especial de produtos 
simples
– Abastecimento de produtos complexos
– Orientadas para as necessidades das grandes 
empresas
– Catálogos individuais
– Ênfase na automação e eficiência

• Importância crescente das compras indirectas
– MRO (“maintenance, office and operating supplies”)
– Bens de capital

– Serviços

• Pouco (ou quase nenhum) controlo sobre as compras 
indirectas

– Variedade de bens e serviços mais ou menos 
estandardizados ou mesmo complexos e caros, mas que 
não são críticos ou indispensáveis para as operações 
diárias e regulares da empresa

• Ênfase mais abrangente: gestão de recursos• Ênfase nas compras directas 
–Matérias primas, bens e serviços essenciais ao 
funcionamento rotineiro dos processos operacionais da 
empresa e com entregas regulares e previsíveis

• Ênfase na gestão do processo completo de compra
– RFP (pedidos de propostas)
– selecção de fornecedores; aumento do numero de 
fornecedores possíveis
– optimização de oportunidades de compra

• Ênfase no processamento de transacções
– encomenda, recepção, controlo, inventário, ordem de 
pagamento

• Função intermediada por computadores e internet na 
integração no sistema de informação interno (ERPs, 
intranets, ...) e nos workflows intra e inter-empresas 

• Função de escriturário intensiva no uso e 
manipulação de papeis 

• Pró-activa• Reactiva

• Importância crescente de alianças estratégicas e 
partenariados (relações colaborativas) comprador / 
vendedor

• Contacto tradicional com os fornecedores (relações 
de confronto)

PARADE

• e-soluções:
– mais orientadas para os custos totais dos 
processos globais
– mais orientadas para o custo e tecnologia dos 
produtos
– Mais orientadas para PMEs
– Estandardização de catálogos e mercados 
electrónicos
–Suporte flexível e eficácia

• e-soluções:
– actividades de compras, em especial de produtos 
simples
– Abastecimento de produtos complexos
– Orientadas para as necessidades das grandes 
empresas
– Catálogos individuais
– Ênfase na automação e eficiência

• Importância crescente das compras indirectas
– MRO (“maintenance, office and operating supplies”)
– Bens de capital

– Serviços

• Pouco (ou quase nenhum) controlo sobre as compras 
indirectas

– Variedade de bens e serviços mais ou menos 
estandardizados ou mesmo complexos e caros, mas que 
não são críticos ou indispensáveis para as operações 
diárias e regulares da empresa

• Ênfase mais abrangente: gestão de recursos• Ênfase nas compras directas 
–Matérias primas, bens e serviços essenciais ao 
funcionamento rotineiro dos processos operacionais da 
empresa e com entregas regulares e previsíveis

• Ênfase na gestão do processo completo de compra
– RFP (pedidos de propostas)
– selecção de fornecedores; aumento do numero de 
fornecedores possíveis
– optimização de oportunidades de compra

• Ênfase no processamento de transacções
– encomenda, recepção, controlo, inventário, ordem de 
pagamento

• Função intermediada por computadores e internet na 
integração no sistema de informação interno (ERPs, 
intranets, ...) e nos workflows intra e inter-empresas 

• Função de escriturário intensiva no uso e 
manipulação de papeis 

• Pró-activa• Reactiva
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Anexo XI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abastecimento 
Eficácia 

Compra

Êfase na tecnologia Informação contextualizada 

Sistemasde suporte à decisão 

Sistemas colaborativo 

Sistemas de licitação / leilão 

Directórios de fornecedores 

Portais sectoriais 

Portais horizontais 

Aplicações desktop de compras 

Êfase no custo do processo
EDI tradicional

Suporte Automação
Eficiêcia 
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• Facilitar processos de aprovação interna e de 
formalização de encomendas
• Reduzir o nível de “maverik buying”
• Estandardizar os procedimentos de compras

TI:
– “web-based purchasing” (compras on-line)
– Aplicações desktop de compras
– Catálogos electrónicos

• Gestão da “supply-chain”
• Logísticas tipo JIT, ...

TI:
– Sistemas de gestão de inventários, 
requisições e pedidos de fornecimentos
– Aplicações EDI
– Integração em tempo real da gestão de 
compras, produção, recepção de entregas

Transaccional
(gestão corrente / 
operacional das 
compras)

Estabelecer relações com os fornecedores
Negociações contratuais
Monitorização daperformance e cumprimento dos 
contratos

TI:
Directórios de fornecedores
Leilões on-line (directos ou inversos)
Gestão documental

• Identificar necessidades e assegurar qualidade 
(em eventual colaboração com fornecedores e 
parceiros)
• Negociar contratos
• Avaliar performance (dos materiais, serviços e 
fornecedores)

TI:
– Gestão documental 
– Suporte de gestão de RFP (pedidos de 
propostas de preço / condições de 
fornecimento)

Estratégicas
(gestão contratual e 
do portfolio de 
fornecedores)

INDIRECTOS
– Materiais tipo RMO, economato, equipamentos de 
escritório e computadores, serviços promocionais, 
viagens, serviços especializados, bens de capital 
(investimento)
– Visão não orientada para a produção
– Dependência típica dos serviços financeiros

DIRECTOS
– Materiais directamente aplicados ou 
incorporados nos processos de fabrico
– Visão orientada para a produção
– Dependência típica dos serviços de compras

Tipo de compras

Tipo de actividades

• Facilitar processos de aprovação interna e de 
formalização de encomendas
• Reduzir o nível de “maverik buying”
• Estandardizar os procedimentos de compras

TI:
– “web-based purchasing” (compras on-line)
– Aplicações desktop de compras
– Catálogos electrónicos

• Gestão da “supply-chain”
• Logísticas tipo JIT, ...

TI:
– Sistemas de gestão de inventários, 
requisições e pedidos de fornecimentos
– Aplicações EDI
– Integração em tempo real da gestão de 
compras, produção, recepção de entregas

Transaccional
(gestão corrente / 
operacional das 
compras)

Estabelecer relações com os fornecedores
Negociações contratuais
Monitorização daperformance e cumprimento dos 
contratos

TI:
Directórios de fornecedores
Leilões on-line (directos ou inversos)
Gestão documental

• Identificar necessidades e assegurar qualidade 
(em eventual colaboração com fornecedores e 
parceiros)
• Negociar contratos
• Avaliar performance (dos materiais, serviços e 
fornecedores)

TI:
– Gestão documental 
– Suporte de gestão de RFP (pedidos de 
propostas de preço / condições de 
fornecimento)

Estratégicas
(gestão contratual e 
do portfolio de 
fornecedores)

INDIRECTOS
– Materiais tipo RMO, economato, equipamentos de 
escritório e computadores, serviços promocionais, 
viagens, serviços especializados, bens de capital 
(investimento)
– Visão não orientada para a produção
– Dependência típica dos serviços financeiros

DIRECTOS
– Materiais directamente aplicados ou 
incorporados nos processos de fabrico
– Visão orientada para a produção
– Dependência típica dos serviços de compras

Tipo de compras

Tipo de actividades
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Ênfase nas compras 
indirectas

Ênfase nas compras 
directas

• Estratégico
• Objectivos múltiplos 
de várias funções 
simultâneas
• Pró-activa e 
baseada em agentes
• Informação 
intensiva
• Altamente 
colaborativa

• Estratégico
• Longo prazo
• Objectivos 
múltiplos
• Pró-activo
• Parcialmente 
automatizado
• Colaborativo

• Operacional
• Curto prazo

• Objectivo único
• Reactivo
• Rotina

Processo de decisão

Função da rede de 
negóciosFunção estratégicaActividade comercialFunção escriturárioPonto de vista

2000s-19901980- 1970
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simultâneas
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• Altamente 
colaborativa

• Estratégico
• Longo prazo
• Objectivos 
múltiplos
• Pró-activo
• Parcialmente 
automatizado
• Colaborativo

• Operacional
• Curto prazo

• Objectivo único
• Reactivo
• Rotina

Processo de decisão

Função da rede de 
negóciosFunção estratégicaActividade comercialFunção escriturárioPonto de vista

2000s-19901980- 1970

MRP  ERP  EDI  SCM      Internet/web XML  Intranets  Mercados electrónicos

Internet/web XML  Intranets  OBI  Mercados electrónicos
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