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Introdução
A reestruturação, a renovação do tecido empresarial nacional e o aumento da competitividade da economia
portuguesa é um dos objetivos conjuntos das associações empresariais e do Governo.
Nesse âmbito, o Governo decidiu incentivar um conjunto de medidas que promovam a recuperação da
economia, através da valorização da produção nacional e do consequente aumento da produção e da
competitividade das empresas portuguesas e do emprego, em particular no âmbito das pequenas e médias
empresas (PME). Deste modo procura, igualmente, promover um equilíbrio sustentado da balança comercial.
É neste quadro que se desenvolve a iniciativa «Portugal Sou Eu», nos termos da Resolução do Conselho de
Ministros de n.º 56/2011, de 16 de Dezembro de 2011.
Esta iniciativa agregadora, visa a valorização da oferta nacional, de modo a superar o deficit de perceção do
seu valor intrínseco, bem como a dinamização de plataformas que permitam o encontro entre a oferta e a
procura e o incremento de condições para o estabelecimento de cadeias de fornecimento integradas, gerando
um efeito positivo nas transações, quer no mercado interno, quer no mercado internacional.
Dado o atual enquadramento económico que favorece a contração do consumo interno em Portugal e o
adiamento do investimento, o elevado endividamento das empresas, as PME são muito afetadas pelos
desafios da falta de liquidez do mercado, da necessidade de reestruturação e adaptação da sua cadeia de
produção, de diversificação e internacionalização dos seus produtos.
De acordo com os recentes estudos no âmbito da iniciativa Portugal Sou Eu, os consumidores mostram-se
cada vez mais sensibilizados para a importância de consumir produtos nacionais, dinamizando a economia
nacional e o emprego, mas nem sempre materializam essa preferência nas suas escolhas.
Numa economia aberta, caracterizada pela forte pulverização empresarial e por um vasto número de
Pequenas e Médias Empresas (PME), é de particular importância proceder à análise de como é que as
empresas fornecedoras poderão criar sinergias e aproveitar as cadeias de produção das grandes empresas
com operações em Portugal, potenciando o aumento da procura interna da produção portuguesa.
Para se conseguir atingir este objetivo in maxime, há um conjunto de medidas que poderão ser
implementadas de modo aproximar toda a cadeia de valor, desde a produção à distribuição, e aproximar as
empresas produtoras das empresas fornecedoras. Na prática, aproximar a cadeia de valor das grandes
empresas e criar uma rede de fornecedores nacionais.
O impacto para a economia nacional desta aproximação entre as várias empresas que compõem a cadeia de
valor será crescente na medida em que se oriente a análise para os setores chave da economia onde seja
possível a substituição das importações por produção nacional, a conjugação com os clusters nacionais mais
competitivos, o aumento da incorporação nacional nas cadeias de valor das grandes empresas e a
dinamização de medidas de agregadoras e de reforço da competitividade das empresas nacionais.
Essa identificação e delimitação do âmbito será essencial para o impacto da análise ao processo de compra e
de seleção de fornecedores de grandes empresas e como as empresas PME poderão aumentar a taxa de
incorporação da produção nacional no processo produtivo destas grandes empresas, maximizando-se o
impacto da iniciativa Portugal Sou Eu.

Projeto Co-Financiado:
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Portugal Sou Eu

Se queres saber quem sou
Primeiro tens que entender
As ruas por onde vou
A cidade a amanhecer
Eu sou o vinho e o sal
A plateia e o fadista
O sabor tradicional
O invento futurista
Se tiver o Engenho e Arte
Que o poeta escreveu
Toda a gente em toda a parte
Portugal Sou Eu
Eu sou tudo o que virá
E mais o que aconteceu
Deus me deu ao Deus dará
Portugal Sou Eu
Ouve bem eu não te iludo
Sou sempre feliz e triste
Tenho saudades de tudo
E mais do que não existe
Duas almas em duelo
Dois lados do coração
Sou velho do Restelo
Ou sou D. Sebastião
Fado “Portugal Sou Eu”
Letra: Alexandre Borges
Compositora: Cuca Roseta
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1

A substituição das importações em
economia aberta e oportunidades
para as PME
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1. A substituição das importações em economia aberta e
oportunidades para as PME
A iniciativa Portugal Sou Eu visa a valorização da oferta nacional, superando o deficit de perceção do seu valor
intrínseco, bem como a dinamização de plataformas que permitam o encontro entre a oferta e a procura e o
incremento de condições para o estabelecimento de cadeias de fornecimento integradas, gerando um efeito
positivo nas transações, quer no mercado interno, quer no mercado internacional.
É uma iniciativa que assenta em quatro vetores fundamentais, com o objetivo de mobilizar o país para o
desígnio do crescimento económico, evidenciando a importância social e económica do consumo e da
produção de produtos e de serviços com relevante contributo para aa economia nacional, como meio de
fomento da competitividade das empresas e do emprego.
Os quatros vetores fundamentais são:


Apoiar a competitividade das empresas nacionais;



Fomentar a produção nacional de bens e de serviços com acrescida incorporação de valor;



Estimular o reconhecimento por parte dos consumidores e das empresas da importância do produto e
dos serviços nacionais como bens de qualidade, que criam emprego e que melhoram a economia do
país;



Dinamização da procura dos produtos e dos serviços que mais contribuem para a criação de valor em
Portugal.

Estando os quatro vetores intrinsecamente ligados, uma das medidas principais da iniciativa resulta na
dinamização do selo Portugal Sou Eu que permite o reconhecimento da origem do produto, através de uma
especificação técnica do Instituto Português da Qualidade (IPQ).
Esta especificação técnica inclui nos seus critérios que para um produto adquirir o selo tem de passar por um
processo de avaliação no qual terá de
demonstrar que é produzido em Portugal e
que, pelas suas características específicas
ou pela sua cadeia produtiva ou por outros
fatores específicos, apresenta um elevado
grau de incorporação de bens ou serviços
portugueses.
Este grau de incorporação nacional deverá
ser superior a 50% ou, doutro modo, o
produto apresentar qualidades específicas
que o distinguiram/classificaram como
produto de Denominação de origem
protegida (DOP), Denominação de origem
(DO), Indicação geográfica (IG), Indicação
geográfica protegida (IGP) ou classificado
como artesanato.

Produção em
estabelecimento
s ou unidades
produtivas
nacionais

Incorporação nacional

Cálculo da
percentage
m da
incorporaçã
o nacional

Ou
DO/DOP ou
IG/IGP ou
Rotulagem
de origem
ou
Artesanato

+
Critérios
adicionais
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Para a determinação da percentagem do valor de incorporação nacional são considerados os principais custos
diretos de produção do produto e as respetivas percentagens de incorporação de compras nacionais.
Assim, ao adquirir um produto Portugal Sou Eu o consumidor terá a garantia que o produto é produzido em
Portugal e os seus custos de produção incorporam materiais, bens e serviços portugueses.
O que se traduz num impacto único, diferenciado da presente iniciativa, atendendo a que as condições de
elegibilidade do produto são fator distintivo e de credibilidade da iniciativa e eixo estratégico de
desenvolvimento do projeto.
Dos vários elementos que contribuem para determinação do valor de incorporação nacional, os principais são:

Custo das mercadorias
vendidas e matérias
consumidas

Fornecimentos e serviços
externos

Gastos com pessoal

Outros gastos
operacionais

• Matérias primas
• Matérias subsidiárias
• Embalagens de consumo
• Outros gastos
• Eletricidade
• Combustíveis
• Água
• Trabalhos especializados
• Subcontratação
• Outros fornecimentos e serviços

• Remunerações pessoal direto
• Encargos sobre remunerações
• Outros gastos com pessoal

• Despesas com propriedade intelectual
• Amortização de projetos I&D
• Outros gastos

O desafio subsequente e que está na génese do presente
trabalho é compreender em que medida é que da
cooperação entre Grandes Empresas com as PME
poderemos incorporar mais produção nacional, em
particular produtos que possam ter o selo Portugal Sou
EU, como as Grandes Empresas poderão incorporar estes
produtos nas suas cadeias de valor e como poderá ser
maximizada esta incorporação.
Para o efeito o trabalho desenvolveu-se em cinco fases.
Na primeira fase procurou-se identificar quais os setores
onde poderá haver maior incorporação de produção
nacional e, entre estes, quais os principais setores em que
o aumento do consumo de produtos portugueses poderá
7
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significar um impacto positivo exponencial para a economia portuguesa.
Na segunda fase procurou-se identificar quais as principais tendências internacionais em projetos similares e
em que medida as mesmas poderão corresponder a boas práticas a serem desenvolvidas em Portugal.
Na terceira fase procurou-se identificar quais as principais tendências e critérios de seleção de fornecedores
das grandes empresas e quais as medidas que as PME portuguesas, em particular empresas com o selo
Portugal Sou Eu, deverão respeitar de modo a poderem qualificar-se como fornecedoras.
Na quarta fase foram realizadas entrevistas a 10 empresas de modo a criarem-se casos base que permitam às
empresas compreenderem como poderão cooperar entre si, acrescentando valor e incorporação nacional às
suas cadeias de produção.
Numa última fase, a quinta fase, desenvolveram-se um conjunto de recomendações que integram as
conclusões de cada uma das fases precedentes.

1.1.

Maximização de oportunidades do impacto da iniciativa Portugal Sou Eu

Do ponto de vista da análise das várias dimensões que podem contribuir para a maximização da iniciativa
Portugal Sou Eu na vertente de cooperação empresarial e incorporação de produtos com o selo, importa,
numa primeira fase, identificar quais os fatores críticos centrais que evidenciam uma capacidade de
maximização e, numa segunda fase, apresentar medidas integradas de dinamização.
Dos vários elementos que determinam a escolha do fornecedor, há seis que se destacam por apresentarem
particular relevância para o processo produtivo nacional:


Custos – Enquanto fator determinante, muitas vezes essencial, na escolha de um produto. Só possível
de ultrapassar através de uma majoração de outros fatores que as empresas e os consumidores
valorizem e entendam que apresentem um valor acrescentado.



Inovação – De acordo com o estudo “Inovação: ADN ou atitude”, da PwC de 2013, que apresenta os
resultados do Global innovation Survey, realizado a mais de 1700 executivos, a principal tendência
diz-nos que a inovação está a sair da margem para entrar no core do negócio, numa correlação clara
com o crescimento.
Os executivos que mais rapidamente compreenderem e se adaptarem a este processo de transição
serão os que mais poderão ganhar com ele.
O estudo global permite concluir que, nos últimos três anos, as empresas que lideraram os processos
de inovação cresceram 16% mais depressa que as empresas menos inovadoras, e mostraram-se mais
otimistas em relação ao crescimento futuro. Foi ainda possível perceber que as 20% empresas mais
inovadoras preveem conseguir alcançar um crescimento cerca de três vezes superior às 20%
concorrentes menos inovadoras, ou seja, 10.2% por ano contra 3.8% por ano.
Concluímos assim que, atualmente, a inovação é a mais poderosa alavanca para o crescimento das
receitas nas empresas e para distinção entre produtos concorrentes.



Escala de produção – Um dos principais problemas no relacionamento entre as PME e as grandes
empresas resulta na capacidade de produção para alimentação da cadeia de valor da grande empresa
ou abastecimento de mercado do consumidor.
8
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O aumento da escala de produção, a custos unitários pressionados pela redução do seu custo final,
em economias de rendimento crescente, em mercado aberto, fortemente competitivo e
industrializado, é um desafio complexo de ultrapassar mas que representa um fator central de
avaliação e dinamização.


Cooperação empresarial – A cooperação empresarial entre as PME e as grandes empresas tem sido
apontado como um dos principais fatores a desenvolver de modo a melhorar e desenvolver a
produção nacional e as PME.
A integração dos produtos na cadeia de valor e a criação de redes de fornecedores permite uma
especialização nacional das cadeias de valor e, se atendermos a que as exportações nacionais estão
concentradas numa percentagem muito elevada nas grandes empresas, cerca de 159 empresas são
responsáveis por 59% das exportações, a dinamização da cooperação empresarial irá permitir uma
maior incorporação nacional nos produtos exportados.
Estaremos deste modo a aumentar a margem da produção nacional nas exportações e a contribuir
para a sustentabilidade da balança comercial portuguesa.
Nessa medida a iniciativa Portugal Sou Eu poderá ser igualmente inovadora na medida em que não só
garante às grandes empresas que, ao integrarem estes produtos na sua cadeia de valor, estão a
contribuir para o crescimento da economia por via das exportações com maior incorporação nacional
como, a médio prazo, do consumo interno dos seus produtos.



Fiscalidade – Atendendo à elevada carga fiscal, à necessidade de estabilidade, de certeza tributária, à
morosidade dos processos em Portugal, à necessidade de um sistema competitivo que atraia
investimento e capital, que facilite a concentração empresarial e facilite a internacionalização, o fator
fiscalidade afigura-se como um dos fatores centrais de ponderação.



Apoio financeiro e o financiamento – Após o recente período de crise e de contração da economia,
muitas empresas precisam de capital e acesso a linhas de financiamento competitivas que permitam
melhorar a sua capacidade de produção, a sua eficiência e apoiar o seu processo internacionalização.

A determinação destes fatores críticos permite uma avaliação segregada:


Dos produtos, bens ou setores que poderão ter uma vantagem comparativa minimizada ou potencial,
por permitirem uma substituição das importações das nacionais por produção nacional ou por
permitirem uma especialização da economia quando conjugada com as demais iniciativas de
dinamização dos clusters nacionais;



Dos produtos, bens ou setores que dispõem de uma vantagem comparativa efetiva, por permitirem
um aumento da incorporação de produção nacional nas cadeias de valor e o reforço da
competitividade das empresas nacionais, através do efeito espiral de competitividade económica, que
determina que uma empresa em economia aberta ou melhora ou é ultrapassada pela concorrência
interna ou externa. Neste último ponto de análise, atendendo ao âmbito de avaliação das redes de
fornecedores, determinar em que medida as empresas poderão evitar uma espiral negativa se
cooperarem entre si na melhoria da cadeia de produção do setor onde estão integradas.

Ao conseguirmos identificar estes constrangimentos podemos sensibilizar, criar e dinamizar as linhas de ação
que poderão maximizar as vantagens da iniciativa Portugal Sou Eu na cadeia de produção dos produtos com
elevado valor de incorporação nacional.
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Em termos infográficos, a linha de ação é a seguinte:

São assim, de forma sintética, quatro grandes objetivos que poderão garantir uma maximização da iniciativa e
das vantagens comparativas dos produtos com o selo por Portugal Sou Eu:


A substituição das importações por produção nacional – Na medida em que as mesmas irão
contribuir para uma balança comercial sustentável e melhorar a competitivade da economia
portuguesa.



A especialização da economia e a conjugação com os clusters – A substituição das importações por
produção nacional não poderá ser dinamizada sem a consciencialização que as empresas portuguesas
estão a concorrer num mercado comunitário com liberdade de circulação de pessoas e bens e que,
nessa vertente, há uma tendência de especialização das economias europeias.
Decorrente dessa especialiação é natural que Portugal tenha setores competitivos que resultam dos
seus setores industriais tradicionais, como seja o setor dos vinhos, do azeite, do calçado, dos texteis,
da pasta do papel, da industria automóvel e dos moldes, setores competitivos que se reestruturaram
e apresentam vantagens competitivas naturais dada a disponbilidade matéria prima, como seja o
setor da cortiça, o setor da agroindustria, o setor da construção, o setor dos moldes e o setor do
turismo.



Aumento da incorporação de produção nacional nas cadeias de valor, dos setores não tradicionais,
setores que atraíram investimento estrangeiro e que se estabilizaram enquanto dinamizadores da
economia nacional, como sucede com o setor automóvel, setor da refinação do petróleo e o setor das
energias renováveis.



Reforço da competitividade das empresas nacionais, dos setores que apresentam uma menor
representatividade na economia nacional mas que estão a crescer e poderão apresentar vantagens
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competitivas internacionais, como sucede com o setor dos produtos farmacêuticos, das máquinas e
aparelhos elétricos e dos serviços.
Do ponto de vista esquemático:

O alinhamento destes objetivos, poderá contribuir para a realização de um dos maiores desafios
macroeconómicos da iniciativa: a sustentabilidade e melhoria da balança comercial nacional.
Para se compreender o efeito e avaliar as medidas, é necessário compreender o ponto de situação atual da
balança comercial portuguesa, o comportamento da economia face à crise financeira nacional e internacional
e a um mercado comparável, identificar quais os setores de menor representatividade e crescimento nas
exportações e que apresentam vantagens minimizadas ou potenciais e identificar os setores de maior
representatividade e crescimento nas exportações que apresentam vantagens efetivas e que deverão ser
mantidas ou servir de alavanca de crescimento para os setores potenciais, seja através de parcerias de
internacionalização, seja através de uma maior incorporação de produtos portugueses na sua cadeia de
produção, preferencialmente com o selo Portugal Sou Eu, que garante uma alta taxa de incorporação de
produção nacional.
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1.2.

Evolução da balança comercial em Portugal

Em termos de evolução da balança comercial em Portugal, numa análise a uma série longa às exportações e
importações, verifica-se um défice crónico que só foi ultrapassado em 2012 e 2013, anos em que apresenta
uma balança comercial positiva.
Gráfico 1 – Evolução das exportações e importações de bens e serviços de Portugal entre 2003 e 2013
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FOB – Free on Board, contabilidade nacional, arredondado ao milhar, 2014

Pela análise dos dados verifica-se a queda acentuada das exportações e importações de bens e serviços entre
2008 e 2009, em virtude da crise mundial. Porém, conforme se poderá verificar no gráfico, as importações não
cresceram à mesma velocidade que as exportações, tendo inclusive após um ligeiro aumento voltado a
diminuir após o pedido de apoio financeiro de Portugal à troika (FMI, BCE e Comissão Europeia) e estagnado
entre 2012 e 2013. Por outro lado, as exportações, após a diminuição entre 2008 e 2009 têm vindo a
apresentar um crescimento exponencial, que consolidaram entre 2011 e 2013.
Os mesmos valores podem ser confirmados no seguinte quadro:
Anos

2013
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2009
2008
2007
2006
2005
2004
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Exportações
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Importações
(mil milhões)

Saldo da balança comercial
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Fonte: Estatística da Balança de Pagamentos, Banco de Portugal, dados dos Bens com base em informação do INE, ajustada a valores
FOB – Free on Board, contabilidade nacional, 2014
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Gráfico 2 – Evolução da balança comercial de Portugal por bens e serviços
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Fonte: INE – Contas Nacionais, 2014

Numa análise mais detalhada à evolução da balança comercial de bens e serviços, em termos de contas
nacionais, verifica-se uma forte diminuição do défice da balança comercial de bens que ainda assim se
apresenta deficitária em cerca de 8 mil milhões de euros em 2013. Por outro lado, regista-se um crescimento
consolidado positivo da balança comercial de serviços, que em 2013 contribuíram com cerca de 11 mil milhões
de euros para o saldo da balança comercial.
Da análise dos serviços que mais têm contribuído para o saldo positivo da balança comercial, destacam-se, em
termos de crescimento, o setor do turismo e os transportes aéreos. Ainda assim, realça-se o crescimento dos
vários serviços técnicos de consultoria.
Gráfico 3 – Evolução da prestação serviços por empresas portuguesas ao exterior entre 2010 e 2013
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Fonte: Banco de Portugal, Novembro de 2014

Em conclusão, o saldo da balança comercial portuguesa tem vindo a evoluir positivamente deixando de ser
deficitária para passar a ser superavitária. Este resultado deriva principalmente do aumento das exportações,
de cerca de 21 mil milhões entre 2009 e 2013.
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O aumento dos níveis de confiança do consumidor e o aumento da procura interna poderão resultar no
aumento das importações e, nessa medida, um risco para o resultado positivo da balança comercial.
Esse risco poderá ser acautelado, em economia aberta, não só através de políticas de contração do consumo,
como sejam as políticas fiscais, como também através de medidas de dinamização da economia que
fomentem quando possível, a substituição das importações por produção nacional, a dinamização de
iniciativas focalizadas nos setores menos competitivos, a atração de projetos greenfield nas áreas e setores
que ainda não dispõem de capacidade instalada no país e, caso não seja possível, o desenvolvimento dos
setores mais competitivos, onde o país está especializado, com cadeias de valor que tenham uma maior
margem de incorporação nacional.
Na vertente das exportações, a identificação dos setores que apresentam uma maior performance no seu
crescimento poderá permitir a implementação de medidas de dinamização setorial conjunta dessas
exportações através do fomento de parcerias empresariais e do aumento dos níveis de incorporação nacional
nas cadeias de valor nos produtos exportados o que, na realidade, constitui uma oportunidade de
maximização dos objetivos da iniciativa Portugal Sou.
Assim, quer por via das exportações, quer por via das importações há a possibilidade de se maximizar os
impactos da iniciativa Portugal Sou.
Para uma melhor compreensão da evolução destes indicadores e definição dos setores de maior impacto,
comparou-se a evolução dos setores com a economia com a qual Portugal detém uma maior relação
comercial de modo a poderem ser determinadas tendências de crescimento e contração setorial e perspetivas
de evolução.
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1.3.

Evolução comparativa com o principal parceiro comercial, a Espanha

Os principais destinos das exportações portuguesas são a Espanha, a Alemanha e a França. Aliás, há uma
concentração dos mercados alvo das exportações em 8 países que, junto, são responsáveis por cerca de 70%
das exportações. Entre estes países a Espanha destaca-se pela sua forte representatividade, cerca de 23.6% do
total das exportações, e pelo seu crescimento entre 2012 e 2013 de 1%. Crescimento que, apesar de reduzido,
compara com a contração e estagnação dos demais principais mercados revelando uma tendência de
diversificação dos mercados das exportações das empresas portuguesas.
Para podermos compreender e comparar a evolução da economia portuguesa e espanhola, se partirmos de
uma base comum de índice 100 em 2007, período antes da crise financeira, e analisarmos a evolução das
exportações e importações da cada uma das economias até 2013 conseguimos identificar uma tendência
comum, quase idêntica, em termos das exportações.
Gráfico 4 – Evolução das exportações e importações de bens e serviços de Portugal e Espanha, índice 100
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Fonte: EuroStat, dados de Novembro de 2014

No que respeita às importações das economias, verifica-se um comportamento diferenciado, tendo a Espanha
conseguido uma redução ainda mais drástica das suas importações em 2009, que foi posteriormente ajustada
nos dois anos seguintes e, desde 2011, tem vindo a reduzir novamente o volume das suas importações.
Portugal, registou em 2008, numa primeira fase, um aumento das importações, em 2009 uma redução
acentuada das suas importações e um ligeiro ajustamento nos anos subsequentes mas, em 2013, já regista
novamente um ligeiro aumento das importações enquanto Espanha continua a diminuir.
Em termos globais, o ajustamento das importações de Espanha tem sido superior, o que poderá resultar de
um conjunto de outros fatores externos como sejam o aumento do desemprego, o impacto da quebra
acentuada do setor do imobiliário e da construção civil em valores superiores aos portuguesas, a redução de
um nível superior da procura interna e da quebra da confiança dos consumidores na economia e, por último, o
impacto da quebra do sistema financeiro e da dificuldade do acesso das empresas ao financiamento.

15

GRANDES EMPRESAS E REDES DE FORNECEDORES – PORTUGAL SOU EU

Ainda assim, não deixam de ser indicadores que revelam que entre 2008 e 2013 as importações de Espanha
desceram mais que as importações de Portugal.

Espanha – Análise dos setores que mais contribuíram para o ajustamento
da balança comercial

1.3.1.

Se analisarmos os setores e produtos que mais contribuíram para o ajustamento da balança comercial de bens
de Espanha entre 2008 e 2013 verificamos que os setores que mais contribuíram para a redução do défice da
balança comercial de bens foram os setores relacionados com o equipamento de escritório e de
telecomunicações, o setor automóvel, o setor da indústria das máquinas, o transporte de material, o setor dos
produtos químicos orgânicos, o setor dos têxteis e o setor das frutas e vegetais.
Gráfico 5 – Contributo por setor/produto para o equilíbrio da balança comercial de bens de Espanha
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Fonte: Ministério do Comércio e Indústria de Espanha, Governo de Espanha, Novembro de 2014

O impacto desta redução permitiu um ajustamento da balança comercial de bens de € 94 mil milhões para €
22 mil milhões.
Os sete setores em Espanha onde se verificaram um maior ajustamento contribuíram com cerca de 46% do
total num montante de redução do défice da balança comercial de cerca de € 43 mil milhões.
Destaca-se igualmente, pelo seu contributo enquanto setores suscetíveis de produção local o contributo dos
setores relacionados com os produtos químicos orgânicos, o setor dos têxteis, e o setor das frutas e vegetais.
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Portugal – Análise dos setores que mais contribuíram para o ajustamento
da balança comercial

1.3.2.

Por outro lado, se analisarmos os setores e produtos que mais contribuíram para o ajustamento da balança
comercial de Portugal entre 2008 e 2013 verificamos que os setores que mais contribuíram para a redução do
défice da balança comercial foram os setores das máquinas e aparelhos, setor automóvel, combustíveis, os
metais comuns, a pasta do papel, os plásticos, as mercadorias e produtos diversos e o calçado.
Gráfico 6 - Contributo por setor/produto para o equilíbrio da balança comercial de bens de Portugal
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Fonte: INE – Comércio Internacional, Novembro de 2014

O impacto desta redução permitiu um ajustamento da balança comercial de bens de cerca de € 25 mil milhões
para cerca de € 9.6 mil milhões, em termos de contas de comércio internacional.
Os sete setores em Portugal onde se verificaram um maior ajustamento contribuíram com cerca de 52.2% do
total num montante de redução do défice da balança comercial de cerca de € 13.3 mil milhões.
Destaca-se igualmente, pelo seu contributo enquanto setores suscetíveis de produção local o contributo dos
setores relacionados com o papel e pastas celulósicas, o setor dos plásticos e o setor do calçado.
Ainda assim, em termos de conclusões globais quanto aos setores que mais contribuíram para o ajustamento
da balança comercial de bens, verifica-se que Espanha e Portugal tiveram uma redução muito acentuada dos
setores relacionados com máquinas e aparelhos e veículos, setores com limitado potencial de produção local.
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1.4.

Vantagens comparativas

A determinação dos fatores críticos e dos setores que mais contribuíram para a o equilíbrio da balança
comercial portuguesa permite, por um lado, identificar os setores que mais riscos apresentam para a balança
comercial numa perspetiva de crescimento e do aumento da procura interna e redução das importações e,
por outro, identificar os setores de oportunidade que podem maximizar o impacto do crescimento das
exportações por via da incorporação de maior produção nacional nos setores mais exportadores.
A evolução e identificação em Portugal dos principais bens que apresentam uma balança comercial
superavitária ou deficitária, alinhados com os objetivos da iniciativa permitirão delimitar aqueles que têm uma
vantagem comparativa efetiva e os que apresentam uma vantagem comparativa minimizada ou potencial.
1.4.1.

Vantagem comparativa efetiva

Da análise dos bens com maior saldo positivo da balança comercial, quando analisados por secção e capítulo
da nomenclatura combinada ajustada, verifica-se que os principais setores e bens de destaque são o calçado,
a pasta celulósica e do papel, a cerâmica e o vidro, o vestuário e os materiais têxteis a madeira e cortiça.

Milhões de Euros

Gráfico 7 - Saldo da balança comercial de bens por secção e capítulo da nomenclatura combinada ajustada - Bens com
saldo positivo
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Fonte: INE – Comércio Internacional, Novembro de 2014

A estratificação e evolução do crescimento destes setores e bens e a avaliação do seu potencial de procura
interna e externo permite projetar uma estimativa de crescimento e maximização dos objetivos da iniciativa
Portugal Sou Eu e dos bens que apresentam vantagem comparativa efetivas com produtos que não sejam
portugueses, traduzida pelos seguintes ícones infográficos:

Excelente capacidade de
crescimento do
consumo bem/produto

Grande vantagem de
crescimento do
consumo do
bem/produto

Média vantagem de
crescimento do
consumo do
bem/produto

Pequena vantagem de
crescimento do
consumo do
bem/produto

Pouca ou nenhuma
vantagem de
crescimento do
consumo do
bem/produto
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Já relativamente aos bens e produtos analisados:

Fonte: INE – Comércio Internacional, Novembro de 2014, avaliação PwC

Numa avaliação de mercado temos bens que, pelas suas características, a sua adesão à iniciativa Portugal Sou
Eu exponenciam o seu impacto nos dois vetores de mercado interno e externo atendendo ao contributo
positivo para a balança comercial em termos de possível aumento da sua procura interna e de aumento de
exportações, destacando-se o calçado, a pasta do papel, os produtos cerâmicos e o cimento, os têxteis e a
madeira e a cortiça.
O aumento da incorporação de produção nacional nas cadeias de valor dos setores onde se incluem estes
produtos irão, em conformidade, maximizar as vantagens para a economia nacional.

1.4.2.

Vantagens minimizadas e vantagens potenciais

Da análise dos bens com maior saldo negativo da balança comercial, quando analisados por secção e capítulo
da nomenclatura combinada ajustada, verifica-se que os principais setores e bens de destaque são os
combustíveis, os produtos das indústrias químicas, os cereais e as sementes, animais e peixe e as máquinas e
aparelhos.
Muitos destes produtos estão inseridos em setores muito dependente de fatores exógenos, como seja a
necessidade de matéria-prima nacional, no caso dos combustíveis, ou de competência técnica, industrial e de
propriedade industrial no caso da indústria química e máquinas e aparelhos.
Nesta situação a avaliação deverá ser feita de uma forma diferenciada, atendendo a que Portugal se encontra
inserido num mercado aberto, com tendência para a especialização por setor e competência de modo a
permitir uma focalização nos produtos e bens que permitam margens de rentabilidade superiores e, em
muitos destes produtos, Portugal ainda não dispõe de margens competitivas efetivas.
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Ainda assim, através da dinamização da especialização das empresas e da incorporação de produção nacional
nas cadeias de valor destes produtos e bens, poderemos exponenciar vantagens que se encontram
minimizadas ou identificar vantagens potenciais.
Gráfico 8 - Saldo da balança comercial de bens por secção e capítulo da nomenclatura combinada ajustada - Bens com
saldo negativo
0

Milhões de Euros

- 5 000
- 10 000
- 15 000

- 5 603

- 7 674
- 3 582
- 1 992
- 1 834

- 1 424

- 3 214
- 1 884
- 1 705
- 1 835

- 5 242
- 20 000
- 25 000

- 7 965

- 30 000

2008

2009

2010

2011 (Rv)

2012

2013 (Po)

Produtos minerais, combustíveis

Produtos das ind. químicas ou das ind. conexas

Cereais, sementes e outros produtos

Animais, Peixe, Leite e outros

Máquinas e aparelhos

Outros

Fonte: INE – Comércio Internacional, Novembro de 2014

Conforme se poderá verificar pela evolução do saldo da balança comercial de bens há produtos que se
destacam pela sua evolução positiva, no sentido do ajustamento. O ajustamento tem sido conseguido,
principalmente através da redução na categoria genérica identificada como outros, ou seja, de uma contração
geral do défice da balança comercial.
Dos principais produtos e bens que contribuem para este desequilíbrio, verifica-se uma contração positiva do
défice da balança comercial das máquinas e aparelhos, no montante de € 3.8 mil milhões, dos combustíveis,
em cerca de € 2 mil milhões e das indústrias químicas, em cerca de € 368 milhões.
A estratificação e redução do défice da balança comercial destes setores e bens e a avaliação do potencial de
produção interna e de integração nas cadeias de valor internacionais permite projetar uma estimativa de
maximização dos objetivos da iniciativa Portugal Sou Eu e dos bens que apresentam vantagem minimizada ou
potencial, traduzida pelos seguintes ícones infográficos:

Excelente capacidade de
maximização através da
produção local ou da
integração nas cadeias
de valor

Grande capacidade de
maximização através da
produção local ou da
integração nas cadeias
de valor

Média capacidade de
maximização através da
produção local ou da
integração nas cadeias
de valor

Pequena capacidade de
maximização através da
produção local ou da
integração nas cadeias
de valor

Pouca ou nenhuma
capacidade de
maximização através da
produção local ou da
integração nas cadeias
de valor
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Fonte: INE – Comércio Internacional, Novembro de 2014, avaliação PwC

Numa avaliação de mercados temos bens e setores que, pelas suas características, apresentam vantagens que
podem ser maximizadas, contribuindo ou para a redução do défice comercial do bem ou para evitar o futuro
agravamento económico da balança comercial desse bem com o eventual crescimento futuro da procura
interna.
Entre os setores e bens identificados, destacam-se:


Combustíveis minerais – Atendendo à capacidade já instalada de refinação, associada à qualidade das
infraestruturas portuárias existentes, à localização geográfica estratégica, à ligação entre a economia
portuguesa e a economia de alguns estados produtores de petróleo com menor capacidade de
refinação, e tendo igualmente em consideração que o petróleo refinado é um dos principais produtos
de exportação, o aumento da incorporação na sua cadeia de valor de produtos químicos, máquinas e
serviços portugueses poderá maximizar o impacto da iniciativa. Ainda assim, conforme indicado, com
uma pequena margem de maximização, em particular orientada para os mercados externos.
Gráfico 9 – Evolução do saldo da balança comercial dos combustíveis minerais e
produtos da sua destilação
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21

GRANDES EMPRESAS E REDES DE FORNECEDORES – PORTUGAL SOU EU



Produtos farmacêuticos – Apesar de não ser um dos principais setores de especialização da economia
portuguesa, sendo um setor de média-alta-tecnologia, é um setor que poderá ser maximizado não só
através da investigação e desenvolvimento laboratorial de novos medicamentos, com recurso às
empresas e universidades e financiamento comunitário, como principalmente através da incorporação
de máquinas, materiais e serviços portugueses na sua cadeia de valor. Conforme indicado, com uma
pequena margem de maximização.
Gráfico 10 - Evolução do saldo da balança comercial dos produtos das indústrias químicas ou das
indústrias conexas
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Cereais – Apesar da especialização comunitária do setor de produção de cereais e de fortemente
marcado pela Política Agrícola Comum, pelos fundos de apoio ao seu desenvolvimento, pelos riscos
associados à sua produção e pela especialização e desenvolvimento de outras áreas que poderão
apresentar maiores margens de rentabilidade, dado o valor do défice da balança comercial do produto
de cerca de € 721 milhões, anual e constante, com poucas alterações desde 2008, poderá ser um bem
a desenvolver e com potencial de maximização.
Gráfico 11 - Evolução do saldo da balança comercial dos produtos do reino vegetal
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1

Nota: Os cereais são parte dos vários produtos que no gráfico 8 se encontram identificados como cereais e outros produtos, com um
défice da sua balança comercial anual de cereais, sementes e outros produtos.
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Em termos dos produtos do reino vegetal, fortemente marcado pelo seu défice da balança comercial,
há ainda um alargado número de bens, que poderão ter o mesmo impacto:
Quadro 1 – Saldo da balança comercial de produtos do reino vegetal - 2013
Designação Secção/Capítulo Da Nomenclatura Combinada (Nc)
Produtos do reino vegetal
Plantas vivas e produtos de floricultura

2013 (Po)
M€
-1 884
- 24

Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos comestíveis

- 121

Frutas; cascas de citrinos e de melões
Café, chá, mate e especiarias
Cereais

- 195
- 141
- 721

Produtos da indústria de moagem; malte; amidos e féculas; inulina; glúten de trigo
Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes, etc.
Gomas, resinas e outros sucos e extratos vegetais
Matérias para entrançamento; produtos origem vegetal, n.e.

- 51
- 611
- 13
-4

Fonte: INE – Comércio Internacional, Novembro de 2014



Carne e peixe – A produção animal e a captura de pescado em Portugal ainda não permite uma
autossuficiência alimentar do país.
Gráfico 12 - Evolução do saldo da balança comercial dos animais vivos e produtos do reino animal
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Fonte: INE – Comércio Internacional, Novembro de 2014, avaliação PwC

Sendo certo que a importação para transformação e futura exportação é um fator que não é
contabilizado, bem como a especialização por outros setores que possam apresentar maior
rentabilidade, ainda assim, dado o valor do saldo comercial do bem e avaliando o potencial de
crescimento, é um setor que alinhado ao crescimento da produção de cereais, poderá ser
maximizado.
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Quadro 2 – Saldo da balança comercial de produtos do reino animal - 2013
Designação Secção/Capítulo Da Nomenclatura Combinada (Nc)

2013 (Po)

Animais vivos e produtos do reino animal
Animais vivos
Carnes e miudezas, comestíveis
Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos

-1 704
- 117
- 721
- 688

Leite e lacticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, n. e.
Produtos de origem animal, n.e.

- 195
16

Fonte: INE – Comércio Internacional, Novembro de 2014



Máquinas e aparelhos – A importação de máquinas e aparelhos elétricos tem registado uma forte
contração em virtude da diminuição da procura interna e o aumento das exportações, situação
que pode ser alterada em virtude de uma perspetiva de crescimento da economia, da necessidade
de substituição de máquinas antigas e da aquisição de máquinas mais modernas. Neste ponto, a
aquisição de máquinas por parte das empresas poderá ser faseada atendendo ao endividamento e
à dificuldade de obtenção de crédito face ao mesmo.
Gráfico 13 – Evolução do saldo da balança comercial das máquinas e aparelhos
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Fonte: INE – Comércio Internacional, Novembro de 2014, avaliação PwC

A evolução das economias mais desenvolvidas, a abertura dos mercados e o reforço da internacionalização
tem marcado uma nova era de globalização em que as principais cadeias de valor, apesar de globais, são
detidas por empresas e grupos transnacionais onde e atividade produtiva é fragmentada pelas mais diversas
geografias.
Assim, a produção tem vindo a evoluir de uma geografia circunscrita para uma complexa rede internacional de
abastecimento e distribuição, potenciadas pela especialização e colaboração ao longo das cadeias de valor.
Neste novo cenário mundial, a conjugação da especialização por setor com a produção fragmentada na cadeia
de valor internacional poderá constituir uma oportunidade para as empresas portuguesas.
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No entanto, para a concretização deste objetivo é necessário que cumpram um alargado conjunto de
requisitos, em termos de qualidade e certificação da sua gestão e produção, procurem desenvolver novas
valências e apostem na inovação e a diferenciação dos seus produtos como fatores determinantes da criação
de valor.
O aumento da incorporação de produção nacional nas cadeias de valor dos setores onde se incluem estes
produtos bem como o aumento da sensibilização para o consumidor da importância da escolha de produtos
com o selo Portugal Sou Eu, poderão, em conformidade, maximizar as vantagens para a economia nacional.

1.5.

Análise por setor e empresa

Atendendo ao âmbito e finalidade do presente estudo, no sentido de procurar uma análise mais fina sobre o
potencial de relação entre grandes empresas e redes de fornecedores, procedeu-se a uma avaliação às
compras realizadas por grandes empresas portuguesas.
Para o efeito selecionaram-se as 400 maiores empresas portuguesas, por volume de negócios, de uma base de
dados de 534 mil empresas, não financeiras. Numa avaliação à evolução do total das compras destas 400
empresas verifica-se que em 2010 o valor total das compras realizadas foi de cerca de € 82.6 mil milhões e em
2013 de cerca de € 73 mil milhões, correspondendo a uma redução de cerca de €9.6 mil milhões.
Gráfico 14 - Evolução das compras totais por setor entre 2010 e 2013 dos setores das 400 maiores empresas
portuguesas - 11 principais setores de compras
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Fonte: Orbis, Novembro de 2014, avaliação PwC

25

GRANDES EMPRESAS E REDES DE FORNECEDORES – PORTUGAL SOU EU

Em termos setoriais, os setores que mais contribuíram para a redução das compras nas grandes empresas foi
o setor do comércio por grosso, o comércio de veículos automóveis e motociclos, o comércio a retalho, as
atividades da saúde humana (hospitais e centros de saúde) e o setor industrial associado ao fabrico de
equipamento elétrico.
No total, os cinco setores mais representativos registaram em 3 anos, uma redução global no volume de
compras de cerca de € 8 mil milhões, em particular associado à redução do consumo e à racionalização e
redução dos custos na área da saúde.
Em termos de compras diretas ao exterior, compras realizadas diretamente pelas empresas a fornecedores
externos, os setores que mais compraram foram o setor do comércio por grosso, o setor da indústria
automóvel e o setor do comércio automóvel.
Em termos gráficos:
Gráfico 15 – Principais setores de compras externas entre as 400 maiores empresas portuguesas, não financeiras

Dos dados recolhidos, verifica-se que o comércio por grosso é o principal responsável pela importação de
produtos.
Atendendo a que as empresas que integram a categoria de comércio por grosso, são aquelas cuja sua
atividade consiste na revenda, em quantidade, a outros comerciantes, retalhistas ou grossistas, a industriais, a
utilizadores institucionais e a profissionais ou a intermediários, de bens novos ou usados, sem transformação,
tal como foram adquiridos ou após a realização de algumas operações associadas ao comércio por grosso
como sejam a escolha, a classificação em lotes, o acondicionamento e o engarrafamento, é natural a
importância e o seu impacto enquanto principal responsável pelas importações.
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Em termos comparativos a 4 anos, para compreendermos melhor quais os setores e as atividades que mais
contribuíram para a redução das compras externas entre as 400 maiores empresas, não financeiras, procedeuse a uma análise da evolução das suas compras externas.
Gráfico 16 - Evolução das compras externas entre 2010 e 2013 das 400 maiores empresas portuguesas - 11 principais
setores de compras
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Fonte: Orbis, Novembro de 2014, avaliação PwC

Dos dados recolhidos, verificou-se que o comércio por grosso entre 2010 e 2014 reduziu cerca de € 3 mil
milhões as suas compras ao exterior, o comércio automóvel cerca € 1.5 mil milhões, o comércio a retalho €
714 milhões e o fabrico de equipamento elétrico cerca de € 500 milhões.
Dos vários setores com potencial destacam-se o comércio por grosso e do retalho, por via da substituição das
importações por produtos com maior incorporação nacional e a indústria das bebidas.
Atendendo a que tanto no setor do comércio por grosso, como no setor do retalho a opção do consumidor
final é fator crítico nas compras das empresas do setor, o desenvolvimento da iniciativa Portugal Sou Eu, nas
suas várias dimensões e a sensibilização do consumidor para as vantagens de comprar produtos com o selo
Portugal sou Eu, terá não só um impacto direto na balança comercial portuguesa como também promove a
alteração do modelo de compras das grandes empresas do comércio por grosso e retalho desenvolvendo
uma nova dinâmica económica, com um vasto conjunto de vantagens indiretas.
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Há assim alargado conjunto de vantagens diretas e indiretas com potencial de maximização por via do âmbito
do aumento da incorporação de produção nacional nos bens e produtos produzidos e nas respetivas cadeias
de valor, sendo necessário dinamizar e implementar medidas concretas de reforço de competitividade que
permitam obter os fins desejados.

28

GRANDES EMPRESAS E REDES DE FORNECEDORES – PORTUGAL SOU EU

1.6.

Medidas de reforço de competitividade

Dispondo do modelo de análise, da informação e caracterização dos bens que poderão ter mais impacto em
termos económicos e conhecendo os setores que mais compram em Portugal, podemos resumir as medidas a
implementar em três grandes áreas:
i)

A sensibilização dos agentes
económicos para a
importância da produção
nacional;

ii)

Aumento da incorporação
nacional nas cadeias de
produção nacionais e
internacionais;

iii)

Adequação das importações
para crescer e exportar com
margem;

Em termos de medidas por área:

1.6.1.

Clusters agregadores nacionais e integração nos clusters regionais

Da conjugação dos setores, com os produtos com o potencial de maximização, poderão ser dinamizados 12
clusters em Portugal que dinamizem a economia, promovam a cooperação empresarial e permitam uma maior
incorporação de produtos nacionais na sua cadeia de valor.
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Face aos elementos avaliados, os principais clusters que permitem essa maximização são: i) Mar e Pescado, ii)
Agroindustrial, iii) Vinho, iv) Têxteis, v) Fileira florestal, vi) Energia, vii) Tecnologia, viii) Máquinas e
equipamentos, ix) Moda, x) Engenharia, xi) Cerâmica e indústria relacionada e xii) Turismo.
A dinamização destes clusters e a integração de medidas conjuntas no âmbito da iniciativa Portugal Sou Eu,
alinham com a política europeia de desenvolvimento regional.
Também em termos de medidas desenvolvidas pela União Europeia têm vindo a ser dinamizadas as relações
entre empresas e outras organizações. No momento, a formação de clusters - a colaboração de pequenas e
médias empresas, não só entre si, mas também com setor de pesquisa - pode ser visto como uma
oportunidade para dinamizar a economia.

Os clusters e as redes de inovação são instrumentos promissores e poderosos na promoção da
competitividade, investigação, desenvolvimento e inovação, que, por sua vez fomentam a criação de
emprego, aumentam a produtividade e a exportação.
A implementação destes clusters poderá permitir a dinamização de medidas concretas para o
desenvolvimento da economia, com objetivos comuns de reforço da competitividade do tecido empresarial
português e os objetivos da iniciativa Portugal Sou Eu.
Em termos do impacto de medidas a adotar:


A experiência demonstra que os clusters são instrumentos altamente eficazes na melhoria da
inovação e capacidade das PME e de promoção de projetos de colaboração. As PME podem
beneficiar diretamente a partir da colaboração e conhecimento das grandes empresas e
instituições de R&D dentro do cluster.
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O desenvolvimento de projetos conjuntos e a colaboração para o desenvolvimento de novos
produtos poderá ser o elemento que poderá agregar o interesse de grandes empresas e PME e,
deste, aumentar o grau de colaboração futuro.



Os programas que deverão assegurar os clusters deverão, igualmente, apoiar o intercâmbio de
conhecimento e colaboração entre clusters com vista a acelerar a difusão de novas ideias,
conhecimento e tecnologia entre os diferentes setores da economia.



Por último, a internacionalização das atividades de um cluster, através da colaboração de clusters
regionais, a integração de empresas estrangeiras, a dinamização de atividades e eventos de
âmbito regional, a promoção das exportações, colaboração numa network internacional em
projetos de inovação, a complementaridade de atividades são fatores potenciais que agregam
todos os anteriores objetivos.

Associar uma estratégia de internacionalização aos clusters identificados é parte essencial para o futuro
intercâmbio regional do conhecimento e de capacitação das empresas, beneficiando os seus membros,
incluindo as PME.
A Comissão Europeia não só tem vindo a dinamizar a criação de clusters nacionais como também a promover,
num âmbito mais abrangente, a implementação de processos de excelência e de organização mediante
standards comuns para os respectivos clusters através da European Cluster Excellence Initiative (ECEI).
Entende a Comissão Europeia que a criação de standards comuns de gestão e dinamização dos clusters
permitirá uma melhor compreensão mútua necessário para uma cooperação transnacional em rede entre
organizações de clusters e por isso, essenciais, para promover o êxito internacional cooperação inter-cluster,
em particular, em benefício das PME participantes.
Os standards de avaliação dos clusters de excelência integram 5 áreas:


Estrutura do cluster



Tipo de cluster, governação e cooperação



Financiamento e gestão



Estratégia, objetivos e serviços



Resultados e reconhecimento

Após a avaliação de um conjunto de indicadores que compõem os standards indicados o ECEI emite um selo
de qualidade que abrange três níveis diferentes: Bronze, Prata e Ouro. Cada rótulo corresponde a um
esquema de avaliação específico. Portugal só tem entidades classificadas com o selo de Bronze, havendo
neste campo, um alargado conjunto de medidas que poderão ser implementadas de modo a conferir maior
excelência aos clusters existentes.
A União Europeia está assim a procurar dinamizar a internacionalização dos clusters através da criação de uma
rede de internacional de negócios, que promoverá a cooperação e o reforço da competitividade das PME. E
nesse âmbito, o alinhamento dos objetivos com a iniciativa Portugal Sou Eu, será igualmente um elemento de
importante desenvolvimento.
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2

Políticas de apoio à criação de
parcerias e ao desenvolvimento das
relações económicas entre grandes
empresas e PME
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2. Políticas de apoio à criação de parcerias e ao
desenvolvimento das relações económicas entre grandes
empresas e PME
2.1.

Boas práticas e medidas europeias – Reino Unido

A colaboração entre agentes económicos da mesma cadeia de valor, nomeadamente entre grandes
empresas e PME, tem o potencial de desbloquear soluções para alguns dos mais prementes desafios
empresariais: o desenvolvimento de competências, o acesso ao financiamento, a dinamização da inovação e
a eficiência nas cadeias de fornecimento.
Foram identificados doze desafios no Reino
Unido (quadro ao lado), para os quais a indústria
e o Governo do desenvolveram um conjunto de
iniciativas de forma a dar resposta aos mesmos.
Estas iniciativas envolvem algum nível de
cooperação vertical, entre o setor público e o
setor privado, e, horizontal, entre as empresas

Algumas iniciativas do
Governo do Reino Unido

Os desafios empresariais
1. Competências
1.1. Apoiar os fornecedores a recrutar talentos
1.2. Apoiar os fornecedores a desenvolver
competências técnicas
2. Financiamento

2.1.1.



Advanced Manufacturing Supply Chain
Initiative (AMSCI)

Esta iniciativa foi criada com o objetivo de
melhorar a competitividade das cadeias de valor
de produção avançada, com cerca de €307
milhões de fundos públicos de forma a dar
suporte ao R&D, formação de competências e
investimento de capital.
Um projeto apoiado no âmbito desta iniciativa
deverá envolver a cooperação de duas ou mais
empresas, sendo que uma tem ser
obrigatoriamente uma empresa industrial, o
projeto necessitar de pelo menos € 1.3 milhões
de apoio (projetos abaixo deste valor só são
considerados se apresentarem uma forte
evidência de que podem atingir as metas e os
objetivos da iniciativa), ser demonstrado o
compromisso de uma grande empresa ou de
parte da sua cadeia de fornecimento em como
apoiam a iniciativa.

2.1. Maior cooperação entre indústria e entidades
financeiras
2.2. Ter acesso a capital circulante
2.3. Reduzir o atraso nos pagamentos
2.4. Financiar as obrigações de desempenho
3. Inovação
3.1. Aumentar a colaboração entre I&D
3.2. Definir o rumo da inovação
4. Cadeias de fornecimento mais eficientes
4.1. Desenvolver a potencialidade dos fornecedores
4.2. Melhorar os procedimentos de compras
4.3. Valorização de boas práticas de concorrência e
transparência
4.4. Incorporar a sustentabilidade

O projeto deve apresentar evidências que a
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resolução das barreiras ao crescimento do comércio entre as grandes empresas e os seus fornecedores, bem
como, a dinamização de uma colaboração mais ampla em toda a cadeia de valor poderá ter um impacto
positivo nos resultados económicos, sociais e ambientais da cadeia de fornecimento que não podem ser
alcançados quando as empresas atuam isoladamente. A título exemplificativo de ações abrangidas por esta
iniciativa, incluem-se a o apoio à manutenção dos postos de trabalho de elevada qualificação, o apoio à
formação de alto teor técnico, apoio à implementação de novas tecnologias e ao desenvolvimento de novos
produtos, sistemas ou processos.


Manufacturing Advisory Service (MAS)

Financiado pelo Department for Business, Innovation and Skills, do Governo do Reino Unido, esta medida
providencia apoio à produção a empresas sediadas em Inglaterra, ajudando-as a melhorar e crescer, com
equipas de gestão próprias que apoiam o planeamento, a estratégia de longo prazo, o desenvolvimento de
processos e desenvolver as cadeias de fornecimento.
No âmbito desta iniciativa, são considerados como setores prioritários de apoio, o setor automóvel, a
indústria química, o setor da construção, o setor eletrónica, o setor alimentar, I&D, materiais e engenharia,
nuclear, eólica offshore, petróleo e gás, setor farmacêutico e ferroviário.
Só empresas PME são elegíveis no âmbito do apoio concedido pelo MAS.

Desafios empresariais Competências

2.1.2.

2.1.2.1. Apoiar os fornecedores a
recrutar talentos
No âmbito de uma colaboração ativa as grandes
empresas podem usar a sua organização para apoiar os
fornecedores a recrutar talentos. Os candidatos de alta
competência técnica podem, assim, ser redirecionados
para as empresas da cadeia de valor que necessitam
destes recursos humanos.

Criação de academias de formação para
fornecedores
A Rolls Royce inaugurou uma Academia de
Formação em Derby, permitindo duplicar o
número de formandos. Estes irão completar a
sua aprendizagem com empresas da cadeia de
distribuição que poderão não ter a capacidade
ou a experiência necessária para desenvolver os
seus próprios programas.

Este programa está a ser expandido para integrar jovens
estudantes à procura de emprego no Sistema de
Criação de bolsas de estudo para fornecedores
Retenção de Talento (‘Talent Retention System’), uma
plataforma online que visa fazer a correspondência
entre candidatos e vagas no setor da indústria
transformadora, e cujo acesso é gratuito para fornecedores de PMEs.

2.1.2.2.

Apoiar os fornecedores a desenvolver competências técnicas

Devido às dificuldades de celeridade no desenvolvimento interno de competências em áreas técnicas, grande
parte das empresas optam por contratar colaboradores externos com experiência prévia. Contudo, a longoprazo, esta abordagem tende a ser prejudicial aos interesses das empresas e à necessidade de reter talentos.
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É comum as empresas desenvolveram programas de formação que, em colaboração com empresas da sua
cadeia de fornecimento, possam contribuir para resolver o problema da capacitação de técnicos
especializados.
2.1.3.

Desafios empresariais - Financiamento

2.1.3.1.

Maior cooperação entre indústria e entidades financeiras

Há uma necessidade clara de melhorar a cooperação entre entidades financeiras, grandes empresas e
fornecedores. Para o efeito, o Governo de Reino Unido tem vindo a desenvolver um conjunto de medidas para
apoiar essa cooperação.


Criação de fóruns e outros mecanismos formais para o diálogo
A Automative Council and British Bankers Association (BBA) criou um fórum para a indústria
automóvel de forma a serem discutidas soluções para necessidades específicas da cadeia de
distribuição e instrumentos financeiros concretas, para fazer face a problemas do setor.



Desenvolvimento de competências específicas nos bancos
A título exemplificativo, na indústria automóvel, o Royal Bank of Scotland criou uma equipa
especializada nesta indústria.

2.1.3.2.

Ter acesso a capital circulante

Dada a escassez de crédito, iniciativas que disponibilizem dinheiro de forma rápida às empresas têm um
impacto muito positivo.
Grandes empresas de diferentes setores têm introduzido programas de financiamento das empresas que
compõem a sua cadeia de valor de maneira aumentar o ‘cash flow’ dos fornecedores, ao mesmo tempo que
vão mantendo o seu próprio capital circulante.
Este tipo de iniciativa incorpora um leque de produtos financeiros oferecidos por bancos e outras instituições
financeiras, as quais usam a força de crédito concedido a grandes empresas, que representam um risco
menor, para dar crédito aos fornecedores da cadeia a um custo reduzido.

2.1.3.3.


Reduzir o atraso nos pagamentos

Código de Pronto Pagamento
Iniciativa criada pelo Governo com o objetivo de
encorajar práticas de pagamento justas. Os signatários
do código assumem o pagamento aos fornecedores a
tempo, dar-lhes orientação clara e encorajá-los a adotar
o código nas suas próprias cadeias de distribuição.



Acordos específicos do setor

Em Portugal estão a ser dinamizadas várias
medidas para evitar os atrasos nos
pagamentos a PME nas transações
comerciais, tendo a última iniciativa do
governo sido implementada através do DL
n.º 62/2013, de 10 de Maio

Têm vindo a ser dinamizados acordos entre grandes empresas e fornecedores ‘tier one’2 de modo a
diminuir o prazo dos pagamentos às empresas no setor.
2

Fornecedores qualificados de produtos com particularidades específicas.
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2.1.3.4.

Financiar as obrigações de desempenho

Os requisitos das obrigações, nomeadamente a necessidade de
apresentação de garantias, podem impedir as empresas de
conseguirem novos contratos e crescer, dado o difícil acesso a
linhas de crédito para o investimento.
Para fazer face a esse problema, foi desenvolvido um fundo
específico, o ‘Tees Valley Catalyst Fund’ que disponibiliza
investimentos de dívida de curto-prazo de forma a financiar
obrigações de desempenho, possibilitando às empresas
apresentar propostas de valor superior aquelas seriam capazes
de oferecer se recorressem a instituições financeiras
comerciais que, da análise de risco, não iriam emitir as
garantias exigidas pelos respetivos procedimentos de
contratação.

“Tees Valley CF utilizou o dinheiro
disponibilizado pelo Fundo Regional de
Crescimento para estruturar um modelo
de apoio e financiamento às empresas
locais que poderá criar milhares de
postos de trabalho. Exatamente o que o
país precisa para o ajudar a recuperar
do ataque cardíaco que a nossa
economia sofreu "
Deputy Prime Minister, Nick Clegg

Criado a 28 de Junho de 2013, com £ 10 milhões, o ‘Tees Valley Catalyst Fund ’ disponibiliza investimento de
dívida de curto prazo, entre £ 100 mil euros e £ 2 milhões, através do financiamento e/ou disponibilização de
garantias para projetos que o exigem.
O financiamento é disponibilizado por um período de 24 meses mas poderá ser ajustado de acordo com as
necessidades de tesouraria de uma empresa.
É um fundo orientado para PME que, para se candidatarem, deverão apresentar uma síntese do seu modelo
de negócio, incluindo a informação sobre a evolução financeira da empresa bem como um plano e uma
previsão financeira detalhada do seu desempenho futuro.
O fundo foi criado depois de ter sido identificado que a falta de concessão de garantias era uma barreira ao
crescimento das empresas da região de Tees Valley.
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2.1.4.

Desafios empresariais - Inovação

Os fornecedores no Reino Unido são cada vez mais a ser vistos
pelas grandes empresas como fonte de inovação.
Metade dos entrevistados numa pesquisa recente, indicou que
as parcerias, em vez de in-house I&D, seria a chave para a
atividade de inovação futuro.
A Technology Strategy Board (TSB), entidade responsável junto
do Governo do Reino Unido pela dinamização de iniciativas de
inovação, desempenha um papel fundamental na facilitação de
cadeias de fornecimento de I&D colaborativas.
Entre as medidas que estão a ser implementadas, destacam-se
os programas de financiamento específicos para o
desenvolvimento da inovação setorial.
Outra das medidas que estão a ser desenvolvidas é a
publicitação dos produtos inovadores online e face-to-face de
modo a melhorar a perceção dos consumidores das inovações
ocorridas na cadeia de fornecimento.
Além destas medidas têm vindo a ser dinamizadas a ligação
entre os setores, as empresas e as universidades, nos
denominados open inovation campuses, que junta academias e a
cadeia de valor num único centro de inovação.

2.1.4.1.

Definir o rumo da Inovação

A inovação das empresas através da cadeia de fornecimento
terá o maior impacto se for alinhada com as necessidades
futuras das grandes empresas.
Os fornecedores necessitam de um entendimento das
oportunidades futuras e das prioridades tecnologias para que
possam orientar o I&D para as áreas e os setores mais
apropriados, através de Technology road maps.

2.1.5.

Aumentar a colaboração em I&D
A colaboração em I&D entre grandes
empresas com as principais empresas
fornecedoras resulta em mais e melhor
inovação com um impacto acrescido

Technology Strategy Board
TSB terá um papel importante no
crescimento de I&D colaborativo na
cadeia de fornecimento.
Um exemplo de um projeto inovador é
o MEGA-FLUTE – criado pelo Advanced
Manufacturing Research Centre e a
Roll-Royce.
Este projeto permite a redução
significativa de custos e contribui para a
redução de necessidades futuras de
investimento de capital.

Open Innovation campuses
Um dos melhores exemplos é o
Stevenage Bioscience Catalyst- 1º
campus biomédico do UK – fica no GSK
global R&D site, e é a casa de PME de
drug discovery e medtech, laboratórios
de algumas universidades, e outras
partes da cadeia de fornecimento da
indústria farmacêutica.

Desafios empresariais - Cadeias de fornecimento mais eficientes

Os Governos e as grandes empresas têm um interesse mútuo no desenvolvimento dos produtos e da
capacidade dos fornecedores.
Várias grandes empresas executam os seus próprios programas de mentoring aos seus fornecedores para o
desenvolvimento de capacidades de produção e de gestão.
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Cadeias de fornecimento eficientes exigem profissionais, credíveis e fornecedores com capacidade.
No entanto, também são necessários clientes e consumidores com um comportamento de compra
responsável e propício à sustentabilidade a longo prazo da cadeia de valor. Nesse sentido, alguns setores
específicos, incluindo petróleo e gás, uniram-se no Reino Unido para chegar a um acordo quanto aos códigos
de prática a serem usados.
O objetivo das grandes empresas é garantir que as boas práticas de produção e a qualidades do produto são
asseguradas ao longo da cadeia de fornecimento. Por outro lado, garante aos fornecedores a procura a médio
prazo.
Algumas grandes empresas estão a assumir a responsabilidade pela formação dos seus fornecedores através
de programas de formação em sustentabilidade e gestão.

2.1.5.1.

Desenvolver a
potencialidade dos
fornecedores

O “esvaziamento” da cadeia de fornecimento
não é só um problema para o crescimento de
um país em termos económicos, mas como
também apresenta impacto muito negativo em
termos de manutenção e estabilidade do
emprego. É igualmente do interesse das
grandes empresas ter facilidade de contacto e
acesso à sua cadeia de fornecimento,
permitindo um crescimento conjunto.

2.1.5.2.

A título exemplificativo, o programa Offshore Wind
incidirá sobre as PME do setor que queiram aumentar a
sua capacidade de produção e as empresas que
entendam ter capacidade de entrar na cadeia de
produção eólica offshore. Irá fornecer-lhes visão de
mercado para as necessidades do cliente e apoio
específico por especialistas. O apoio será adaptado às
necessidades de cada empresa e tem objetivos diversos,
tais como: melhorar o posicionamento para novas
oportunidades de contratos, desenvolvimento de projeto
de design inovador ou apoio ao acesso ao financiamento
de investimentos.

Melhor procedimento de compras

A adoção de boas práticas de compras acabará por melhorar o desempenho e reduzir os custos, beneficiando
tanto o comprador como o fornecedor, nesse sentido foi criado para setores específicos um “Código de boas
práticas nas compras das grandes empresas”, a que as grandes empresas compradoras aderem
voluntariamente e que é apoiado por mais de 200 empresas.

2.1.5.3.

Valorização de boas práticas de concorrência e transparência

A adoção e valorização na procura de uma conduta de boas práticas de concorrência e de transparência é
fundamental para o bom funcionamento das cadeias de fornecimento, permitindo que os fornecedores
invistam com confiança em competências, equipamentos e capacidade, informado pelo conhecimento de
quando e onde futuras oportunidades surgirão.
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2.1.5.4.

Valorização da adoção de boas práticas de sustentabilidade

Sendo a adoção de boas práticas de sustentabilidade um dos fatores de preocupação das grandes empresas,
as mesmas têm procurado repercutir esta sua preocupação na sua cadeia de fornecimento através de
iniciativas específicas, como o Supply Chain Sustainability School e o Tesco Knowledge hub.


Supply Chain Sustainability School - Colaboração entre algumas das principais empresas de construção
no Reino Unido para melhorar as práticas de sustentabilidade na cadeia produtiva da construção. Para
o efeito, foi criada uma ferramenta de autoavaliação da sustentabilidade que permite às empresas
avaliar o seu desempenho em relação a 10 indicadores-chave. As informações partilhadas são
confidenciais. Os fornecedores podem tirar vantagem de uma gama de oportunidades de
aprendizagem on-line e off-line, incluindo e-modules, apresentações, dias de fornecimentos e
workshops.



Tesco Knowledge Hub – Uma vez que a Tesco tem como objetivo reduzir as emissões de carbono da
cadeia de fornecimento em 20% até 2020, criou uma plataforma online que permite aos fornecedores
da Tesco partilharem as melhores práticas e aprendizagens sobre uma série de temas de
sustentabilidade. Esta plataforma já conta com 1500 fornecedores.
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3

Qualificação de fornecedores nas
grandes empresas
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3. Qualificação de fornecedores nas grandes empresas
3.1.

A gestão dos fornecedores pelas grandes empresas

O processo de qualificação de fornecedores que faz a ligação entre as pequenas e grandes empresas tem
como pilar uma gestão de performance eficiente, conseguida através da análise de informação-chave dos
potenciais fornecedores.
Esta análise, numa primeira fase, é baseada em fatores como a estabilidade financeira da empresa, portfólio
de produtos/serviços, política de prevenção de riscos, responsabilidade social e ambiental, gestão da
qualidade e certificações necessárias.
A fase seguinte passa por averiguar se a política comercial da empresa é adequada, sendo esta sucedida por
uma apresentação das soluções e produtos das PME.
O processo de avaliação prossegue com a qualificação e culmina com a escolha do fornecedor, que será
integrado na cadeia de valor da grande empresa.
De seguida identificamos alguns dos elementos solicitados para a qualificação de uma empresa junto de uma
grande empresa.
Os elementos indicados como necessários à qualificação junto de uma grande empresa são exaustivos e
meramente exemplificativos, variando o grau de exigência e de cumprimento de acordo com as regras
específicas para os potenciais fornecedores. Assim:
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3.1.1.

Gestão de performance

3.1.1.1.


Informações sobre a empresa

Informação Geral
o

Nome da Empresa

o

Domicílio Social

o

Volume de negócios



Responsável(s) pelo Procurement



Organização



Número de funcionários



Registo e Informação Fiscal
o

Nº de Matrícula, Nº Segurança Social e Nº Contribuinte

o

Ano da constituição da empresa

o

Capital Social

o

Cotada em bolsa?

o

Informação sobre os acionistas



Banco principal, Auditor e Seguro



Empresas Associadas
o

Informação sobre a Consolidação de Contas com a empresa-mãe

3.1.1.2.

Produtos/serviços



Código de Produtos e Serviços



Categoria



Descrição

3.1.1.3.

Prevenção e segurança no trabalho



Prevenção de Riscos Laborais – Seguros e certificações, relatório social e relatório de
transparência



Medidas de Prevenção – Guia de prevenção e formação interna

3.1.1.4.


Responsabilidade corporativa

Liderança
o

A sua Empresa aderiu a alguma iniciativa nacional e/ou internacional em
matéria de RSC?

o

Existe uma política relevante na área da responsabilidade social
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corporativa?
o

Existe algum mecanismo interno de comunicação de irregularidades no
cumprimento do código de conduta ou ética?

3.1.1.5.




Certificação ambiental e qualidade

Qualidade
o

Sistemas de Gestão da Qualidade

o

Formação

Meio Ambiente
o

Dispõe de um sistema de Gestão de Meio Ambiente documentado?

o

A empresa possui algum plano anual de Auditorias Ambientais?

3.1.1.6.

Outras certificações



Certificações específicas de acordo com o pedido de proposta ou a área de solicitação do
bem, produto ou serviço



Outras certificações como classificações em registos oficiais, homologações com grandes
clientes, certificações de Entidades de Inspeção, etc.



Alvarás necessários

3.1.2.

Política comercial e apresentação das soluções e produtos

A apresentação da empresa em todas as suas componentes e valências, nomeadamente estrutura
organizacional, certificação e volume de negócios é parte do processo de qualificação de fornecedores.
Porém, não exclui a importância central dos demais fatores da escolha do produto por uma grande empresa.
Entre esses fatores, incluem-se:


Preço



Proposta economicamente mais vantajosa

Da conjugação destes fatores, foi possível a identificação de um conjunto de objetos de valorização pelas
grandes empresas, nomeadamente:


Qualidade do produto



Localização geográfica e facilidade na entrega



Recursos



Capacidade de produção



Experiência
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Histórico do desempenho



Capacidade técnica



Capacidade de planificação



Inovação tecnológica do produto



Capacidade logística de armazenagem para futura entrega em prazos curtos



Marketing, campanhas de sensibilização e divulgação da empresa e dos seus produtos



Assistência pós-venda, manutenção e substituição



Processo de tratamento de reclamações e garantias



Soluções financeiras para a compra de grandes quantidades (leasing/ALD/AOV)



Reputação e posição no mercado



Gestão organizacional



Controlo operacional



Qualidade da embalagem e entrega



Capacidade de desenvolvimento do negócio

3.1.3.

Qualificação através de plataformas informáticas

A globalização de mercados teve como efeito o aumento da concorrência entre empresas. As exigências de
qualidade e a competitividade necessárias para apresentação de produtos inovadores, que acrescentem valor
a um preço reduzido, conjugam-se, nas grandes empresas, que já dispõem de centrais de compras rigorosas,
muitas vezes informáticas, que exigem às empresas fornecedoras não só um vasto conjunto de elementos
como, também, um alargado leque de certificações e preenchimento de requisitos.
Deste modo procuram reduzir riscos nas parcerias comerciais realizadas e controlar os fornecimentos
externos dos produtos necessários à sua cadeia de produção.
Por outro lado, o desempenho e controlo dos fornecedores fazem com que os departamentos de compras
tenham um papel cada vez mais estratégico dentro de uma organização.
Neste contexto, a importância em qualificar e avaliar os fornecedores é reconhecida por muitas empresas.
A qualificação da empresa junto de grandes fornecedores é parte do desafio necessário para que as empresas
PME possam vender os seus produtos, competindo às mesmas cumprir com os demais critérios para efetivar a
relação comercial e referidos no ponto anterior.
Esta qualificação é realizada igualmente, pelo preenchimento de um conjunto de requisitos de certificação
exigidos pelas grandes empresas que, devidamente enquadrados, são fatores diferenciadores em termos de
qualidade, rigor, boa gestão e de harmonização do processo produtivo.
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3.2.

Fatores de competitividade - Sistemas de certificação

“As empresas com sistemas de gestão certificados (…) são mais resilientes em tempos de crise, tendo
desempenhos superiores à média dos setores económicos em que se inserem.” – Ingenium
3.2.1.

Normas de Qualidade e o seu papel na Economia

O mundo da gestão é um mundo em que se enfrentam desafios diários e em que a preparação e a capacidade
de antecipação do que vai acontecer na organização da empresa pode ditar o seu sucesso ou fracasso.
Estes dois elementos estão diretamente ligados à qualidade dos processos de gestão e à melhoria contínua.
Hoje os gestores estão conscientes que o sucesso das organizações no longo-prazo depende do seu
compromisso com estes valores, e destes serem definidos como prioridades constantes na gestão diária das
organizações.
O recurso crescente a normas de qualidade de gestão (como as normas emitidas pela International
Organization for Standardization, “ISO”), e posterior certificação da sua implementação nas Empresas, é cada
vez mais considerado como a melhor decisão para dotar as Empresas com as melhores ferramentas e
instrumentos para medirem a performance da sua qualidade global.
A implementação destas normas traduz-se em benefícios tecnológicos, económicos e sociais, tais como a
harmonização das fichas técnicas de produtos e serviços, tornando a indústria e a cadeia de valor mais
eficiente, ou mesmo, facilitando a resolução de algumas das barreiras ao comércio internacional.
Além destes aspetos, sendo um dos principais objetivos das empresas, permite que o cliente ou consumidor
ganhem confiança na aquisição do produto.

Interligação entre as Grandes Empresas, PMEs e a certificação da
qualidade

3.2.2.

A implementação de sistemas de gestão é um vértice fundamental do alinhamento do tecido empresarial PME
com as grandes empresas, e estas, em certa medida, apenas transferem os seus riscos para empresas que
demonstrem a solidez da sua postura e valores no mercado.
O compromisso dos grandes grupos empresariais com a qualidade passa também a ser um compromisso
conjunto que orienta a gestão das PME.
Perspetiva-se uma tendência crescente para que as grandes empresas assumam uma visão holística da sua
cadeia de valor, o que implica que se empenhem em garantir melhores condições de fornecimento, definidas
em função de critérios de qualidade, preço/benefício, produção, responsabilidade social e sustentabilidade.
As normas dos sistemas de gestão são uma consequência das necessidades ditadas pelos mercados – cada vez
mais as organizações são menos indiferentes à sua existência, sendo já um dado adquirido que a
implementação das normas pode ter um impacto substancial na forma como estas operam e gerem os seus
processos de negócio.
Ao concorrerem ao fornecimento de grandes empresas a competitividade das PME está fortemente
dependente da qualidade da sua gestão de processos e dos padrões de qualidade e eficiência impostos
internamente.
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Benefícios genéricos decorrentes da implementação de normas de
qualidade

3.2.3.

As normas direcionadas a sistemas de gestão cobrem diversos aspetos, níveis e funções das organizações –
são ferramentas estratégicas, na medida em que contribuem significativamente para a eficiência das
operações do negócio, para o aumento da produtividade, e para ajudar as empresas a entrarem em novos
mercados.
Os benefícios identificados com a adoção das normas englobam: i) redução de custos através da otimização de
operações, ii) aumento da satisfação do consumidor, iii) aumento da quota de mercado, através da
produtividade e vantagens competitivas, e iv) benefícios ambientais, através da redução dos impactos
negativos no meio ambiente.
Refira-se ainda que, segundo um estudo publicado por um organismo internacional de estandardização, a
contribuição da adoção das suas normas para os resultados antes de impostos das organizações pode variar
entre 0,15% a 5% das vendas anuais.
A implementação das normas está também associada ao sucesso de introdução de novos produtos em
mercados internacionais.

Normativos ISO – instrumentos mundialmente reconhecidos de eficiência
e qualidade de Gestão

3.2.4.

Alguns dos modelos normativos mais reconhecidos e aplicados a nível Mundial são os modelos concebidos
pela International Organization for Standardization (“ISO”), uma entidade independente, não-governamental,
que hoje está identificada como a principal emissora de normas internacionais de adoção voluntária.
As normas produzidas pela ISO são documentos que
contém requisitos, especificações, orientações ou
características que podem ser usadas consistentemente
para garantir que materiais, produtos, processos e
serviços estão adaptados aos seus objetivos.
Para além do desenvolvimento de normativos, a ISO
conduz estudos e prepara relatórios sobre a sua
implementação, de modo a identificar e quantificar os
benefícios microeconómicos das normas, ou seja, a
contribuição económica destas normas no âmbito dos
rendimentos e custos de uma organização.
A abordagem de implementação das normas ISO
pressupõe uma análise e implementação baseada em 4
etapas:
Primeira etapa – Avaliação do posicionamento da
empresa na cadeia de valor da indústria e avaliação da
cadeia de valor da empresa, em termos de processos de
negócio essenciais às atividades e valor acrescentado.
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Segunda etapa - Consiste em determinar as funções de negócio e atividades na cadeia de valor da empresa
onde as normas terão um impacto significativo.
Terceira etapa - Analisa os fatores de criação de valor de uma empresa e determina os indicadores
operacionais que irão ser aplicados para medir os impactos das normas. As normas vão gerar melhores
benefícios se apoiarem os fatores de criação de valor, e quando possível, os indicadores operacionais deverão
estar associados com estes fatores.
Quarta etapa - O EBIT é usado como indicador de medição de criação de valor.
Da análise realizada a 50 empresas por setor e indústria que adotaram estes standards normativos, indica-se
no quadro seguinte os principais benefícios económicos e os respetivos atributos chave, por normas adotadas.
Empresas da
indústria/setor

Standards usados

Benefícios económicos

Atributos-chave

Construção

ISO 9001
OHSAS 18001
SA 8000

Aumento de 2.63% das
vendas e 5% no EBIT

Comunicação dentro da produção
melhorou;
Formação do staff tornada mais útil;
Redução do número de produtos, tornandose mais eficaz.

Informação e
telecomunicação

ISO 24730
ISO 9001

Aumento de 33% nas vendas

A adoção precoce dos standards permitiu
que a tecnologia da empresa seja líder de
mercado.

Tubagem e sistemas
de tubagem

ISO 1452
ISO 3633
ISO 4435
ISO 9001

Aumento de 13.7% nas
vendas

Redução de custos através da redução de
desperdícios;
Permitiu à empresa ser líder de mercado no
seu país

Automatização de
equipamento

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Aumento de 3.8% nas
vendas

Redução dos custos de produção;
Aumento do controle sobre os materiais;
Aumento da capacidade de transmitir
informação entre departamentos.

Impressão e serviços
logísticos

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 28000

Aumento de 10.8% do EBIT

Fortalecimento da capacidade de construir
uma sociedade mais flexível (país de
origem);

3.2.5.

Implementação internacional de normas ISO

Face ao contexto nacional atual, foram identificadas as normas ISO mais recorrentes aplicadas pelo tecido
empresarial Português.
Foram ainda incluídas as vantagens mais frequentes associadas à sua implementação.

3.2.5.1.

Qualidade de Gestão – ISO 9001

Esta é a norma que norteia os sistemas de gestão – é frequentemente tida como o exemplo das boas práticas
de qualidade de gestão, e surge habitualmente como a 1ª escolha na certificação da qualidade. O objetivo
principal desta ferramenta é aumentar a competitividade da entidade adotante, através da capacidade de
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produzir produtos ou serviços de forma consistente, indo ao encontro das expectativas dos clientes. A norma
baseia-se no significativo enfoque no Cliente, assim como na motivação e envolvimento da Gestão de Topo.
Entre os benefícios associados à implementação desta norma, destacam-se os seguintes: i) duração das
auditorias efetuadas pelos clientes é reduzida, ou evitada por completo; ii) referência de negócio entre a
organização e os seus clientes potenciais (em particular quando as entidades não se conhecem, ou quando
estão geograficamente distantes); iii) melhoria de imagem perante o mercado; iv) evidência da adoção de
ferramentas atuais de gestão; v) confiança nos processos de conceção, planeamento, produção e/ou
fornecimento do serviço.

3.2.5.2.

Gestão Informática – ISO 20000

A demonstração da fiabilidade dos sistemas de informação de uma organização, quer seja para efeitos
internos (monitorização, mensuração e revisão de processos de gestão, por exemplo), quer seja para efeitos
externos (design, transição, entrega e melhoria de serviços a terceiros), é um imperativo inevitável para uma
Organização que trabalha com grandes empresas.
A ISO 20000 especifica requisitos para as organizações planearem, operarem, monitorizarem, reverem e
manterem um sistema de serviços de gestão nas condições funcionais pretendidas. Entre os benefícios
associados à implementação desta norma, destacam-se os seguintes: i) criação de vantagens competitivas
através da promoção de serviços consistentes e cost-effective, ii) reputação e perceção exterior reforçada, iii)
alinhamento da estratégia de negócio com os serviços de tecnologias de informação, e iv) transição
fundamenta de processos reativos para processos proactivos.

3.2.5.3.

Segurança da Informação – ISO 27001

A segurança transmitida por uma PME a uma Grande Empresa sua cliente é um fator de sucesso de negócio,
sendo que uma das dimensões desta segurança é a segurança informática (aplicações, base de dados,
sistemas operativos) e a segurança da informação (documentos em papel, base de dados, pessoas, etc). As
normas ISO 27000 apoiam as organizações a gerirem a segurança dos seus ativos, tais como as suas
informações financeiras, propriedade intelectual, detalhes do funcionário, ou informações confiadas por
terceiros. Entre os benefícios associados à implementação desta norma, destacam-se os seguintes: i) redução
de custos de incidentes; ii) redução da redundância de sistemas; iii) diminuição de gastos com seguros; iv)
redução do risco de incidentes de segurança (como por exemplo fugas de informação confidencial, patentes,
protótipos etc).

3.2.5.4.

Ambiente – ISO 14001

As grandes empresas regem-se por metas ambientais exigentes, além de constantemente reafirmarem o seu
compromisso com um Futuro Sustentável. Esta norma é uma ferramenta que apoia as organizações a
concretizarem o seu compromisso com a melhoria contínua (melhoria contínua enquanto vertente da
responsabilidade da organização para com o Meio Ambiente). Apesar de não estabelecer exigências de
desempenho ambiental, a ISO 14001 define um modelo que uma organização pode seguir para criar um
sistema de Gestão Ambiental eficaz.
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Entre os benefícios associados à implementação desta norma, destacam-se os seguintes: i) melhoria da
eficiência dos processos e, consequentemente, redução de consumos (matérias-primas, água, energia),
minimização do tratamento de resíduos e efluentes, diminuição dos prémios de seguros e de multas e coimas;
ii) redução de riscos: emissões, derrames, acidentes; iii) evidência da qualidade dos processos tecnológicos da
organização, do ponto de vista de proteção ambiental e prevenção da poluição.

Outros instrumentos mundialmente reconhecidos de eficiência e
qualidade de Gestão

3.2.6.

Para além das já referidas normas, os âmbitos da Gestão da Segurança, Saúde no Trabalho e Responsabilidade
Social também estão na linha da frente das preocupações dos gestores para a sustentabilidade dos seus
negócios, sendo que a nível nacional as escolhas mais qualitativas têm sido a OHSAS 18001 (emitida pelo
Britânico BSI Group) e a SA 8000 (emitida pela Norte-Americana SAI), respetivamente. Apresentam-se abaixo
as informações relevantes sobre estas normas.

3.2.6.1.

Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho – OHSAS 18001

A promoção de elevados padrões de segurança no local de trabalho e saúde laboral pauta a conduta das
grandes empresas, sendo que existe uma expectativa, da parte destas entidades, em como os seus
fornecedores assumem um compromisso em proporcionar condições de trabalho e um ambiente de trabalho
saudável. A OHSAS 18001 é uma ferramenta que fornece orientações que podem ser implementadas e
avaliadas, por referência a procedimentos e fatores de saúde e segurança no trabalho. A norma requer o
acompanhamento de requisitos mínimos para a construção de um sistema de Gestão da Segurança e Saúde
no Trabalho, na sequência da análise de perigos e riscos de trabalho aos quais os trabalhadores (quadro de
pessoal ou externos) podem estar expostos.
Entre os benefícios associados à implementação desta norma, destacam-se os seguintes: i) redução de riscos
de acidentes e doenças profissionais; ii) redução de gastos (indemnizações, prémios de seguro, prejuízos
resultantes de acidentes, dias de trabalho perdidos); iii) melhoria da satisfação e motivação dos
colaboradores; iv) redução das taxas de absentismo; e v) maior eficácia e proatividade ao nível do
planeamento operacional.

3.2.6.2.

Responsabilidade Social – SA 8000

O grau de exigência da Sociedade para com os Agentes Económicos, no que respeita à sua Responsabilidade
Social para com todas as partes envolvidas, internas e externar, não tem paralelo com qualquer momento do
passado. Desde a conformidade com a legislação aplicável, até às práticas de concorrência justa, passando
pelos procedimentos e regras anticorrupção e medidas de proteção face à propriedade intelectual e
informação confidencial - a Responsabilidade e Conduta Ética das Organizações é fundamental para a sua
acreditação e imagem pública, para além de ser um dos pilares da justiça e equidade empresarial. A SA 8000
baseia-se na Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas e nas convenções da Organização Mundial
do Trabalho – a norma apresenta uma linguagem comum para medir a performance social, dirigida à proteção
dos direitos básicos dos trabalhadores.

50

GRANDES EMPRESAS E REDES DE FORNECEDORES – PORTUGAL SOU EU

Entre os benefícios associados à implementação desta norma, destacam-se os seguintes: i) aumento da
produtividade; ii) diminuição da conflituosidade laboral; iii) maior credibilidade e reputação no mercado; iv)
aumento do envolvimento dos trabalhadores.

“Os fatores considerados mais importantes pelos Portugueses na realização de um juízo sobre uma
empresa foram: a qualidade dos produtos, o serviço ao cliente, o empenho nas suas
responsabilidades sociais, o respeito pelos direitos humanos e a existência de um ambiente de
trabalho seguro e saudável.”
RSE Portugal, Associação Portuguesa para a Responsabilidade Social das Empresas
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4

Recomendações e análise SWOT
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4. Recomendações e análise SWOT

1 A conjugação da especialização por setor com a produção fragmentada na cadeia de valor internacional
poderá constituir uma oportunidade para as empresas portuguesas.
No entanto, para a concretização desta oportunidade é necessário que os empresários cumpram um alargado
conjunto de requisitos, em termos de adequação das suas empresas à qualidade e certificações exigidas pelas
grandes empresas do setor, procurem desenvolver novas valências e apostem na inovação e a diferenciação
dos seus produtos como fatores determinantes para a criação de valor.
Numa avaliação relativa ao impacto na economia portuguesa dos bens que pelas suas características
apresentam vantagens comparativas efetivas e poderão exponenciar o impacto da iniciativa Portugal Sou Eu
em termos de possível aumento da sua procura interna e de aumento de exportações, destacam-se o calçado,
a pasta do papel, os produtos cerâmicos e o cimento, os têxteis, a madeira e a cortiça.
Por outro lado, o aumento da incorporação de produção nacional nas cadeias de valor dos setores com
vantagens comparativas minimizadas ou vantagens potenciais, bem como o aumento da sensibilização para o
consumidor da importância da escolha de produtos com o selo Portugal Sou Eu, poderão, em conformidade,
reforçar o contributo dos setores com vantagens efetivas.
Entre os bens e setores que poderão apresentar um maior contributo encontram-se os produtos
agroalimentares, os produtos do reino animal e vegetal, a indústria relacionada com as máquinas e os
aparelhos, os produtos farmacêuticos e a refinação de combustíveis e as atividades associadas.

2 Por outro lado, dos vários setores que poderão contribuir de forma exponenciada para os objetivos da
iniciativa Portugal Sou Eu, destacam-se o comércio por grosso e do retalho e a indústria das bebidas.
Atendendo a que tanto no setor do comércio por grosso, como no setor do retalho a opção do consumidor
final é fator crítico nas compras das empresas do setor, o desenvolvimento da iniciativa Portugal Sou Eu, nas
suas várias dimensões e a perceção do consumidor para as vantagens de comprar produtos com o selo
Portugal sou Eu, terá não só um impacto direto na balança comercial portuguesa como também promove a
alteração do modelo de compras das grandes empresas do comércio por grosso e retalho desenvolvendo uma
nova dinâmica económica, com um vasto conjunto de vantagens indiretas.

3 Atendendo a que uma parte considerável da redução do défice da balança comercial de bens de Portugal
foi realizada através da redução de consumo de comércio de veículos e de equipamento elétrico importados,
bem como do aumento da capacidade de produção dos mesmos bens, é expectável face às perspetiva de
crescimento ligeiro da economia, que o consumo interno aumente e, consequentemente, aumente o défice
comercial destes bens. Este aumento, ainda assim, será mitigado por via do forte endividamento que as
empresas apresentam estruturalmente sendo esse uma das principais limitações ao crescimento da economia.
Para o efeito, o desenvolvimento de medidas de reforço de competitividade que promovam o aumento do
consumo da produção nacional e a incorporação de produção nacional nas grandes cadeias de valor, bem
como medidas que permitam melhorar os capitais próprios das empresas e diminuir o seu endividamento,
afiguram-se essenciais, se não centrais, para o crescimento sustentável da economia.
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4 A dinamização dos clusters nacionais, devidamente enquadrados dentro das potencialidades identificadas,
e a sua integração e interação com os clusters regionais existentes, permitindo que as empresas do cluster
adquiram um melhor conhecimento dos seus potenciais parceiros regionais poderá constituir uma alavanca
para a integração das PME nas cadeias de valor internacionais.
É essencial apoiar estratégia de internacionalização dos clusters atendendo a que estes poderão ser parte
essencial do futuro intercâmbio regional do conhecimento e de capacitação das empresas, beneficiando os
seus membros, em particular as PME.
A Comissão Europeia não só tem vindo a dinamizar a criação de clusters nacionais como também a promover,
num âmbito mais abrangente, a implementação de processos de excelência e de organização mediante
standards comuns para os respectivos clusters. A implementação e desenvolvimento destes standards é
igualmente uma das áreas de colaboração entre o governo, empresas e associações empresariais que poderá
ser explorada.

5 O desenvolvimento e a implementação de políticas de apoio à criação de parcerias e ao desenvolvimento
de relações económicas entre grandes empresas e PME poderão configurar um contributo essencial para os
objetivos pretendidos.
Nesse sentido, destacam-se algumas áreas de interesse mútuo entre grandes empresas e PME que poderão
servir de base para o desenvolvimento de soluções conjuntas. A promoção desta proximidade e colaboração é
essencial para um melhor conhecimento e integração de soluções das PME nas cadeias de valor das grandes
empresas.
Entre as áreas de interesse mútuo destacam-se a área das competências, do financiamento, da inovação e da
eficiência da cadeia de fornecimento.
Entre as várias iniciativas internacionais destacam-se algumas ideias inovadoras, nomeadamente, i) a criação
de um fundo que permita o pagamento antecipado às pequenas empresas das vendas ou serviços realizados
às grandes empresas em que, atendendo ao risco reduzido de não pagamento das grandes empresas, pagaria
um fee fixo reduzido e poderia receber um pagamento adiantado do montante faturado, para fazer face a
necessidades de tesouraria; ii) a dinamização de programas de financiamento pelas empresas da cadeia de
valor que permita aumento do “cash flow” dos fornecedores; iii) o apoio à certificação empresarial e à adoção
de boas práticas de gestão por setor ou cluster.

6 As grandes empresas portuguesas, regra geral, entendem que há um conjunto de fatores essenciais que
poderão ser desenvolvidos pelas empresas fornecedoras e que permitirão aumentar a incorporação de
nacional nos seus produtos ou uma maior integração da produção nacional na sua cadeia de valor,
nomeadamente, em termos de qualidade dos produtos fornecidos, certificação, conhecimento, transparência,
capacidade de entrega e inovação.

7 As grandes empresas portuguesas, regra geral, estão abertas à cooperação com os seus fornecedores e a
incorporação de produção internacional na sua cadeia de valor deve-se em particular a fatores de preço,
quantidade, especificações técnicas, certificações ou falta de matéria-prima nacional, sendo a resolução de
um destes fatores, elemento chave para a qualificação e escolha de um potencial fornecedor nacional.
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8 A identificação das bases comuns de cooperação, das vantagens e dos impactos positivos que as mesmas
poderão aportar para as empresas são fatores chave para a aproximação das redes de fornecedores com as
grandes empresas. Da avaliação da complementaridade entre Grandes Empresas e redes de fornecedores com
o objetivo de aumentar a produção nacional ou a incorporação de produtos nacionais nas cadeias de valor das
grandes empresas destacam-se as seguintes Forças, Fraquezas Oportunidades e Ameaças:
Forças

Fraquezas



Redução do défice da balança comercial de bens



Dimensão e capacidade das empresas fornecedora



Criação de emprego





Dinamização das cadeias de valor com maior
produção nacional e potencialmente de mais
produtos com o selo Portugal Sou Eu

Falta de capacidade de investimento das empresas
fornecedoras em termos financeiros e nos seus
recursos humanos



Necessidade de uma maior capacitação de gestão e
conhecimento dos requisitos técnicos, de qualidade e
certificação das grandes empresas



Falta de matéria-prima, regra geral, principal produto
importado pelas grandes empresas



Apesar do reconhecimento pelo consumidor da
importância e do impacto na economia do consumo
de produtos Portugal Sou Eu, o fator preço é o fator
decisivo de compra



A necessidade de implementação de medidas e
programas específicos de dinamização e cooperação
entre grandes empresas e empresas fornecedoras



Implementação de boas práticas de gestão



Dinamização da certificação das empresas e
implementação de standards comuns reconhecidos
por todas as empresas do setor



Desenvolvimento de produtos inovadores



Desenvolvimento por cluster nacional e potencial
integração nos clusters regionais



Maior proximidade entre compradores e
fornecedores, facilitando soluções conjuntas de
cooperação



Melhor conhecimento da cadeia de valor e dos seus
agentes



Potencialidade de dinamização de medidas focadas de
apoio às cadeias de valor, em particular à PME

Oportunidades

S

W

O

T



A abertura manifestada pelas grandes empresas para
cooperar e integrar projetos de dinamização conjunta



Novo quadro comunitário de apoio



A redução do valor do euro que poderá dinamizar as
exportações para novos mercados



A opinião do consumidor revelado em vários estudos,
inclusive no estudo do ISEG no âmbito da iniciativa
Portugal Sou Eu, que o produto português é de
confiança e regra geral tem mais qualidade



Com o mesmo preço entre um produto produzido em
Portugal e um produto internacional, regra geral, o
consumidor opta pelo produto português



A criação e dinamização de novos clusters nacionais
que integrem a rede europeia (regional)

Ameaças



O aumento do consumo interno de produtos
internacionais sem capacidade de produção nacional
e o consecutivo aumento do défice da balança de
bens



A retenção de talentos nas empresas



A limitada competitividade das empresas
fornecedoras portuguesas em setores com forte
concorrência internacional, com menores custos dos
fatores de produção e com acesso a apoios estatais



A dificuldade de acesso ao financiamento



Tempo necessário ao desenvolvimento de novos
produtos



As grandes marcas internacionais com capacidade de
grandes investimentos em marketing e comunicação
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Disclaimer

O presente documento constitui resultado de um trabalho de pesquisa e análise que decorreu entre 1 de julho e 31 de
dezembro de 2014, ao abrigo de contrato celebrado entre a AIP – Associação Industrial Portuguesa (“AIP”) e a
PricewaterhouseCoopers&Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. (“PwC”).
Os elementos estatísticos, dados e informação constantes do presente documento e que serviram de base à análise e
conclusões obtidas, têm por base informação pública disponível, como referenciado ao longo do documento, as quais
foram alvo de apreciação quanto à sua materialidade e aplicabilidade à análise, tendo presente critérios de razoabilidade
e aderência às realidades locais e regionais, e que sejam do nosso conhecimento. Foram integrados alguns dados e
elementos adicionais que foram publicados após a fase de pesquisa e análise dada a sua relevância para o estudo.
A informação relativa às empresas, que é meramente enquadradora da realidade das empresas analisadas, foi obtida
com recurso a informação pública, como sejam os relatórios e contas e os relatórios de sustentabilidade das empresas e
outra informação disponível, e/ou mediante entrevistas realizadas aos responsáveis indicados pelas empresas ou grupos
pelas áreas de compras e posterior validação através do envio da informação final, bem como de utilização do respetivo
logótipo para efeitos de melhor identificação. A PwC ou a AIP não se responsabilizam por qualquer informação incorreta
ou errónea que tenha sido indicada e que procurou ser meramente enquadradora da realidade do setor, indústria ou
empresa. Lamentamos qualquer gralha ou incorreção que tenha sido indicada, procurando imediata retificação caso a
mesma se confirme.
Esta comunicação é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquer entidade ou situação
particular, e não substitui aconselhamento profissional adequado ao caso concreto.
As conclusões obtidas e os cálculos efetuados estão dependentes da qualidade da informação obtida em todos os
aspetos materialmente relevantes, sendo que a informação recolhida foi considerada como adequada, não tendo sido
realizada qualquer forma de auditoria ou certificação, para além do referido, que não as de consistência com fontes
concorrentes ou complementares, salvo indicação expressa em contrário.
Os valores e as conclusões apresentados só terão sustentabilidade caso se verifiquem os pressupostos considerados, não
podendo este estudo ser entendido como uma garantia ou confirmação de que esses pressupostos se verificarão. Desta
forma, as nossas conclusões devem ser analisadas em função das limitações referidas. A PwC e a AIP, não se
responsabilizarão por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base na informação aqui descrita.
Em nenhuma circunstância, assumiremos qualquer responsabilidade relativamente a terceiros que tenham acesso ao
presente documento.

Fotografias – @ shuterstock copyrights
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