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EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: O CASO “DNA
CASCAIS”
Fernando Valente, fernando.valente@estsetubal.ips.pt, Escola Superior de Tecnologia de
SetúbalInstitutoPolitécnicodeSetúbal
JoséDantas,jose.dantas@ipleiria.pt,EscolaSuperiordeTecnologiaeGestãodeLeiria
Pedro Dominguinhos, pedro.dominguinhos@spr.ips.pt, Escola Superior de Ciências
EmpresariaisInstitutoPolitécnicodeSetúbal


Resumo: Os conceitos de empreendedorismo e desenvolvimento regional são pouco
consensuais,emtermosacadémicos.Pretendemos,porisso,atravésdarevisãodaliteratura,
contribuir para a sua clarificação, escalpelizando, ainda, a sua interdependência. O objetivo
central deste artigo é a descrição e análise do caso “DNA Cascais”, que coloca na prática a
interligaçãoentreoempreendedorismoeodesenvolvimentolocal,aomesmotempoquese
discutemasrazõesporquesepodeconsiderarumexemplodeboaspráticasnoplanonacional
e até internacional. A DNA Cascais é uma agência de promoção e desenvolvimento do
empreendedorismoemgeral,dirigidaaoconcelhodeCascais,queincideparticularmenteno
empreendedorismo jovem e no empreendedorismo social. No que respeita ao âmbito de
atuação, além de todos os serviços de apoio conducentes à criação de empresas, importa
realçaraeducaçãoparaoempreendedorismo,incidindosobreosjovens(aidadeécríticapara
a aquisição/alteração de valores) e sobre os professores. A sigla DNA (Desenvolvimento de
Novas Atitudes) reflete o carácter multifacetado da sua intervenção remetendo não apenas
para os resultados (criação de empresas), mas muito particularmente para o processo
(formação, apoio e mitigação de riscos). A sua criação teve duas motivações: a primeira
relacionada com uma falha de mercado no apoio a empreendedores e, a segunda, com a
necessidadededarrespostaaníveisdedesempregoelevados,especialmenteentreosjovens.
OprincipalfatordiferenciadordoDNAéconstituirumarespostaintegradaàproblemáticado
empreendedorismo, denominado “ecossistema empreendedor”, premiado em termos
nacionais e europeus e que será devidamente detalhado. Os resultados dos diferentes
projetosrevelamjáumimpactosignificativonodesenvolvimentolocalnãosópelonúmerode
actoreslocaisenvolvidos,mastambémpelosresultadosdasempresascriadas,quepermitem
anteverjáoretornodoinvestimentorealizadoe,ainda,pelavisibilidadedoprojectotantoa
nível nacional como internacional.  Tratase, pois, de um caso ilustrativo da relação entre
empreendedorismoedesenvolvimentolocal,emqueseapostanaconcretizaçãodeideiasda
população local e na criação de uma atitude mais favorável ao empreendedorismo, atuando
sobre os valores da população mais jovem que, além dos resultados já alcançados,
presumimosterárepercussõessignificativasamédio/longoprazo.
Palavraschave:empreendedorismo,desenvolvimentolocal,ecossistemaempreendedor,
criaçãodenovasatitudes

Abstract: Generally speaking, entrepreneurship and regional development are two concepts
thatareoftenmisunderstood.Inthissense,thepurposeoftheliteraturereviewistoprovidea
better understanding of these two concepts which are deeply related and interdependent.
This article aims at providing further clarification on these two concepts, focusing on a case
studynamedas“DNACascais”.Intermsoflocaldevelopment,“DNACascais”isconsideredto
bearolemodelforlocaldevelopmentinPortugalandalsoabroad,actingasaliaisonbetween
local development and entrepreneurship. “DNA Cascais” refers to a an agency aiming at the
promotion and development of entrepreneurship, with a focus on youth and social
entrepreneurshipdevelopedinthecityofCascais,Portugal.Apartfromallsupportingservices
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relatedtothecreationofenterprises,italsocontributetoprovideabetterunderstandingof
entrepreneurshiptobothyoungpeopleandteachers,sincethesearemoreopentonewideas.
Theacronym“DNA”(orNAD)whichrefersto“NewAttitudesDevelopment”, pretendsto be
goalorientedthroughthecreationofenterprisealthoughitalsofollowupthewholeprocess
(orientation, support and risk management). Its creation came from, a lack of support to
entrepreneursandotherbusinessdevelopersthatwantedtostarttheirownbusiness.Alsothe
high unemployment rates and the actual economic context led to a need of exploring new
ways of developing ideas and business projects, and then create jobs.  What makes DNA
differentisthefactthatitapproachesentrepreneurshipasaninterdependentnetwork,known
as “entrepreneur ecosystem”, which has been rewarded as a case study both within the
countryandinternationally.Theoutcomesfromthedifferentprojectsrevealthatasignificant
impacthasbeennoticedinthelocaldevelopment,notonlybecauseoftheactorsinvolvedon
this project but also for the financial results of the enterprises already created, which
enhancesitsimageandsupporttheviabilityofthisproject.Briefly,thiscasewillexplorethe
relation between entrepreneurship and local development, based on preliminary ideas from
thelocalsandthecreationofabetterattitudeinrelationtoentrepreneurship,focusedonthe
youth,whichwillreflectonlongtermresults.
Key words: entrepreneurship, local development, entrepreneur ecosystem, new attitudes.

IIntrodução
Importa, em primeiro lugar, clarificar os conceitos desenvolvimento regional e de
empreendedorismo,ambospoucoconsensuaisemtermosdeabordagemacadémica.
Noqueconcerneaodesenvolvimentoregional,podemidentificarseabordagensdiferenciadas
desde logo pelas categorias que integra. Com efeito, o termo “desenvolvimento” sendo um
dosmaisutilizadosnoléxicoeconómicoétambémumdosmenoscompreendidos(Hall,2009).
Tratase de um conceito muito dinâmico, cujo significado tem variado ao longo do tempo
(BramwelleLane,2000).Grandepartedaambiguidadeinerenteànoçãodedesenvolvimento
devese ao facto deste conceito ser usado simultaneamente para descrever um objetivo
(evolutivo),umprocesso(detransformação)eumestado(situaçãoatual).
Écomumregistarsealgumaambiguidaderelativamenteaosconceitosdedesenvolvimentoe
crescimento económicosendoporvezesusadoscomosinónimos.Ora,enquantoanoçãode
crescimentoestámuitofocadoemindicadoresdenaturezameramentequantitativa(evolução
doPIB,e.g.),odesenvolvimentoabrangeumvastoconjuntodevariáveis,comosãooscasos
do rendimento disponível, do nível de educação, do acesso à saúde, das infraestruturas
rodoviária ou mesmo do nível de poluição. Como afirma Baleiras (2012) “ocorre
desenvolvimentoeconómicoquandoageneralidadedaspessoasmelhoraasuaqualidadede
vida”.
Jáaideiaderegiãonãotemsidoaceitedamesmaformaetemsidoatéutilizadadumaforma
ambivalente. Como afirma Simões Lopes (1995: 31), “para alguns é uma entidade real,
objectiva,concreta,quepodeserfacilmenteidentificada,quasequeumaregiãonatural;para
outrosnãoémaisdoqueumartifícioparaclassificação,umaideia,ummodeloquevaifacilitar
a análise permitindo diferenciar espacialmente o objecto de estudo”. Diversos critérios
subjazem à definição de regiões, no entanto no caso presente prevalece o critério
administrativo,vistoqueosefeitosdasdecisõessecentramnomunicípiodeCascais.Interessa
acimadetudorelevarparaefeitosdestetrabalhoqueconcebemosodesenvolvimentocomo
umprocessoassentenumabaseterritorial,nocasopresentedirigidoaoconcelhodeCascais.
No que diz respeito ao empreendedorismo, tratase de um fenómeno interdisciplinar e
multifacetado que obriga à mobilização de saberes distintos para a sua compreensão
(Audretsch, 2002). Apesar do amplo consenso sobre a força vital do empreendedorismo na
dinamizaçãoeregeneraçãodaseconomiasdospaísesdesenvolvidos,hápoucoconsensosobre
oquerealmenteconstituiaatividadeempreendedora(ShaneeVenkataramen,2000;Busenitz
etal.,2003).Contudo,deveassinalarsequeapreocupaçãocomestetemacomeçounoséculo
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XVIII (Westhead e Wright, 2000), destacandose, desde então, algumas perspectivas teóricas
mais relevantes desde as primeiras referências através da obra de Say (1816), passando por
diversos autores ao longo do século XX (Knight 1921; Schumpeter 1934,1943; Kirzner 1973,
1997; McClelland 1961; Shane e Venkataramann, 2000; Hisrich et al., 2008), a somar a
perspectivas de natureza mais prática, como as veiculadas por organizações internacionais,
nomeadamenteaComissãoEuropeia(2003),ouaOECD(2005).
Relevadasasdificuldadesconceptuaisimporta,desdelogo,realçarquesetornadifícilfalarde
crescimento económico e de criação de emprego (e mesmo de desenvolvimento regional)
ignorandoofenómenodoempreendedorismo,razõesquelevamàsuacrescenteimportância
no discurso político. Todavia, nem só os governos nacionais e as autoridades supranacionais
consideram importante a promoção do empreendedorismo como estratégia de fomento do
desenvolvimento.Tambémasautoridadesanívellocalouregionalacreditamqueaatraçãode
novas empresas conduzirá a níveis superiores de crescimento económico e ao aumento do
emprego, contribuindo desta forma para o dinamismo económico das suas regiões. Diversa
literatura vai mais longe e conclui que o empreendedorismo é um fenómeno regional,
acontecenumterritórioconcreto(Feldman,2001;Fritsch,2011).
Nas regiões mais desfavorecidas e mais deprimidas economicamente é frequente
concentraremseváriosfatoresbloqueadoresdodesenvolvimentoeconómicoedacapacidade
de criação de novas empresas, que são verdadeiros obstáculos ao desenvolvimento local,
como, por exemplo, níveis de capital humano e social reduzidos, inexistência de clusters
sectoriais ou escassez de role models (Ribeiro et al., 2007). No entanto, há empresas que
mudam uma cidade, resgatandoa de declínios anunciados. A título de exemplo, podemos
referirMichaellDell,emAustin,BillGateseJeffBezos,emSeattleouaCriticalSoftware,que
foidecisivanorenascimentodeCoimbra.Estaempresainspirououtraseosseusfundadores
tornaramse role models para muitos recémlicenciados da Universidade de Coimbra, tendo
nascidonovasempresascomoaBluepharma,aISAouaCrioestaminal.
Significa que é possível a supressão daqueles bloqueios, mas carece, em muitos casos, da
intervenção pública, através do direcionamento de um conjunto de investimentos e de
intervenções nas áreas identificadas com potencial de desenvolvimento local, passíveis de
funcionarcomodespoletadoresdeciclosdecrescimentoeconómico.
No caso português, podemos apontar os casos de Vendas Novas e Ponte de Sôr1, como
exemplosderegiõesdesfavorecidasequeemcercade15anosconseguiramfixarempresase
pessoas,potenciandoocrescimentoeconómicodessasregiões(Ribeiroetal.,2007).Daquise
infereaimportânciadosagenteslocais,comespecialênfaseparaopapeldosmunicípios.
Defacto,concretizadosqueestão,emgrandemedida,osinvestimentoseminfraestruturasde
modernização e em equipamentos sociais, importa olhar com sentido estratégico para a
dinamizaçãodosterritórioseacriaçãodecondiçõesderetençãodaspopulaçõesmaisjovens.
Deste ponto de vista, um dos eixos de intervenção é o fomento do empreendedorismo e o
apoio à criação de empresas, o que, aliás, já está a ser feito, mas que carece de maior
dinamismo
Parailustraromodocomooempreendedorismopodeserdinamizadonumespaçoterritorial
concreto escolhemos o caso “DNA Cascais” cuja descrição se alicerçou na metodologia
subjacente à técnica de investigação de estudo de caso. Foram realizadas entrevistas a
diversosatores,recolhidainformaçãodediversasfontesetrianguladososdadoscomvistaa
conferirrobustezaosdados.
Aescolhada“DNACascais”justificaseporconstituirumrolemodelnoqueconcerneàrelação
biunívocaentreempreendedorismoedesenvolvimentolocal,ondeparaalémdosresultados
imediatosjáalcançadosemergeumanovaculturaempreendedoraentreapopulaçãojovem,
que se julga dará frutos a médio/longo prazo até porque se acredita que estas pequenas

1

NocasodePontedeSôr,assistimos,nosúltimos3anosaumainversãodatendência,especialmentedevidoao
encerramentodeduasunidadesindustriasâncorasnacidadeenaregião.
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empresas criarão raízes nas regiões e aí investirão, não ocorrendo uma transferência de
riqueza para regiões vizinhas. Nas seções seguintes apresentase o caso da DNA Cascais,
começando por enquadrálo no território onde se desenvolve, passando de seguida à
descrição dos seus elementos diferenciadores, aos resultados alcançados e terminando com
umaconclusãoondeseestabelecemalgumasinterrelaçõesentreosaspectosmaisrelevantes
destecasodeestudo.

IIDesenvolvimento
1. Enquadramento
OMunicípiodeCascaisestáintegradonaÁreaMetropolitanadeLisboa.Esteterritório,regista
amaiorconcentraçãopopulacionaleeconómicadePortugal.Nosseusdezoitoconcelhos,que
correspondema3,3%doterritórionacional,residemquase3milhõesdehabitantes,maisde¼
da população portuguesa. Ao nível económico concentra cerca de 25% da população activa,
30%dasempresasnacionais,33%doempregoecontribuicommaisde36%doPIBnacional
(GuiadoInvestidorCascais).
OMunicípiodeCascaisbeneficiadaintegraçãonesteespaçoedaproximidadecomacapital,
possuindoexcelentesinfraestruturasecaraterísticasnaturaisdoterritório,com33%dentrode
áreas protegidas ou parques naturais e 30 Km de costa marítima. Ocupava o 4º lugar do
rankingderiquezaconcelhiaem2009,éo7ºmenosindustrializadodopaísapesardeocupar
atualmenteo4ºlugarcomoconcelhocommaiornúmerodeempresas(277/Km2),agrande
maiorianaáreadosserviços,gerando2,3%doPIBportuguês.Comumapopulaçãode205.000
habitantes,éo6ºmaispopulosodePortugal.
Estemunicípiotemsidopercecionadocomoumdestinoturísticodaclassealtaearesidência
de uma elite social, politica e financeira. Se esta imagem tem alguma correspondência com
uma certa realidade, Cascais é muito mais do que essa imagem pode deixar transparecer,
incorporandoumaenormediversidadeterritorial,económicaesocial.
ComoquasetodososmunicípioscontíguosaLisboatemseconfrontadocomanecessidadede
integração de largas faixas da população em situação de fragilidade social, quer no que
respeitaacondiçõeshabitacionais,acantonadasnosapelidadosbairros“delata”,quernoque
serefereaoutrosindicadoressocioeconómicos,comoonívelderendimento,asqualificações
socioprofissionaisouoníveldedesemprego.
Esta realidade, tradicionalmente encarada pela generalidade dos municípios como um mero
problemadecondiçõeshabitacionais,construindoenormesbairrossociaiscomorespostaao
problema,foiabordadadeformainovadoraporCascaisatravésdoprojetoDNA,estruturade
promoçãodoempreendedorismotendocomoideiacentralopapeldestenodesenvolvimento
localeopapelqueaautarquiapodeterparaainiciativaempresarial,aindamaisrelevanteno
atualcontextodecrise.

2. Agénesedoprojecto
O projecto DNA surgiu em 2007 tendo sido promovido pela Câmara Municipal de Cascais
(CMC), a Empresa Municipal de Ambiente de Cascais (EMAC), e a empresa municipal
Desenvolvimento Turístico da Costa do Estoril (DTCE), com o objeto de contribuir para a
promoção, incentivo e desenvolvimento do empreendedorismo em geral, com especial
incidênciaparaapromoçãodoempreendedorismojovemesocialnoconcelhodeCascais.
As principais motivações para a criação da Agência DNA, associação sem fins lucrativos,
alicerçaramse em dois pilares: por um lado dar resposta a problemas de inclusão social e
elevada taxa de desemprego, especialmente da população jovem e, por outro, acreditar na
ideiadequeeranecessáriopotenciaracapacidadecriativaeapostarnotalentodaspessoas
enquanto fonte de energia renovável e inesgotável, como uma das formas de ultrapassar as
dificuldades.
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Respaldadanestaplataformadetrabalho,aDNAfoipromovidapeloexecutivocamarário,sob
a responsabilidade directa de um dos seus vicepresidentes, com o objetivo de criar uma
agênciadeapoioaoempreendedorismo,especialmentenoqueconcerneaodesenvolvimento
de novas atitudes. O conceito está associado à molécula, mas também ao seu
desenvolvimento, ou seja, todas as atividades desenvolvidas tem em conta não apenas o
resultado,mastambémoprocesso.Incentivarumanovaatitudeperanteasadversidadeseas
oportunidadesatravésdaeducaçãoeaformação.
Emtermosmaistécnicosforamidentificadas,duasrazõesdefundo:umaprimeirarelacionada
com uma falha de mercado no apoio a empreendedores independentes e uma segunda
relacionadacomaidentificaçãodetalentos.Noquedizrespeitoàprimeira,constatouseque
não havia, no concelho, qualquer estrutura profissionalizada de apoio a empreendedores
independentesquedesejassemcriarasuaempresa.Identificadaafalha,foidecididocolmatá
laatravésdacriaçãodaDNA,comumlequedeserviçosdeapoioaosempreendedores.Noque
se relaciona com a identificação de talentos (jovem ou menos jovem) a falha identificada
apontavaparaaexistênciadeumfortepotencialdetalentonoconcelhoquenãoestariaaser
aproveitado (nomeadamente pessoas na reforma e exquadros de multinacionais com
experiênciaprofissionalanívelinternacional).
Oobjetivofulcralfoiapoiarafixaçãodaspessoasaoterritório,paraqueCascaisrepresentasse
um ponto de ancoragem onde as pessoas pudessem desenvolver os seus projetos num
ambientecriativoecompetitivo.
O principal factor diferenciador prendese com a criação de uma resposta integrada à
problemáticadoempreendedorismo,denominado“ecossistemaempreendedor”,queincluia
promoçãoeformaçãodejovensdasescolassecundários,passandopelosconcursosdeideias,
banco de ideias, ninho de empresas, clinicas empresariais , soluções de financiamento e
diversasferramentasdeapoioeconsultoria,queseapresentanopontoseguinte.

3. AequipaeaestruturaDNA
O projecto começou num escritório openspace com 2 pessoas, o Dr. Marco Fernandes que,
ainda hoje, é o Director Geral e um gestor de projeto, o Dr. Gonçalo Lage. A estrutura foi
crescendo paulatinamente através da contratação de novos técnicos com capacidade de
orientaçãodosempreendedores.Em2009ganhaumanovadimensãocomarequalificaçãode
umespaçoindustrialparainstalaraincubadora(ninhodeempresas),paraondefoitransferida
asedeeosrestantesserviços.Oninhoacolhe,actualmente,cercade60empresasnasduas
modalidadesdeincubaçãoemqueopera:incubaçãovirtualeincubaçãofísica.Estaexpansão
permitiu ganhar escala e oferecer um conjunto de serviços próprios ou em parceria, com
qualidadeeapreçoscontrolados.
Apesar do crescimento registado a estrutura continua muito leve, sendo valorizada a
polivalênciaeotrabalhodeequipa.Notopotemumboardondetêmassentoosassociados
fundadores, que se ocupa prioritariamente de questões de natureza estratégica. A nível
executivotemumDirectorGeral,apoiadoporumaequipadecincoelementosparatodasas
questõesoperacionaiseparaaexecuçãodosdiferentesprogramas.

4. Opúblicoalvo
OpúblicoalvodaDNAcentrasenapopulaçãodeCascaisouentidadesexternasquedesejem
desenvolver os seus negócios no concelho. No que respeita à tipologia de projetos há um
posicionamento generalista: basta a submissão de uma ideia para que a DNA dê o seu
contributo,independentementedosectordeatividadeondeseinsere.
Há, todavia, dois segmentos bem definidos para os quais a DNA tem programas específicos
implementados:osegmentodosjovensafrequentaroensinonãosuperior(programaescolas
empreendedoras)eosegmentodapopulaçãocarenciadasocialmenteparaaqualfoicriadoo
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projecto GET (Geração de Empreendedores com Talento) procurando atraíla para
microprojetosquepossamtersucesso.

5. OEcossistemaempreendedor
O ecossistema empreendedor, é formado por um conjunto de ferramentas, instrumentos e
parceiros que, atuando de forma integrada, pretendem dar resposta à problemática do
empreendedorismo. Assumese como um sistema inovador que integra numa mesma
plataforma diversos programas e projetos sempre centrados nas necessidades dos
empreendedores. Assim, inclui todo o processo, desde o incentivo à apresentação de novas
ideias, através da promoção de concursos de ideias, até ao acompanhamento da
implementação do negócio. A DNA desempenha um papel de entidade facilitadora e
agregadoradosdiversosagentes,relacionandoseamaiordificuldadecomaconexãoentreos
empreendedoreseasváriasentidadesqueintegramoprocesso.Estaintegraçãodeserviçose
apoios numa plataforma única é o principal factor diferenciador da DNA Cascais e,
particularmenteinovador,nopanoramadoempreendedorismoemPortugal.
O ecossistema empreendedor, que se apresenta na figura 1, é formado pelos seguintes
componentes:ProgramaEscolasEmpreendedoras,ConcursodeideiasdeNegóciodoConcelho
de Cascais (CINC), Banco de Ideias, Empreendedorismo Social, Ninho de Empresas, Clínicas
Empresariais,InterimManagement,BusinessAngels,SoluçõesdeFinanciamentoeCapitalde
Risco,quesedescrevem,sucintamente,deseguida.

Figura1–EcossistemaempreendedordaDNA



a. ProgramaEscolasEmpreendedoras
Esteprograma,quereputamosdeparticularimportância,funcionanasescolasdoconcelhode
Cascais que aderem ao projeto e tem por objetivo a promoção do empreendedorismo nas
escolas, através da sensibilização e formação de professores e alunos. Inclui duas iniciativas
que funcionam de forma articulada. A primeira visa a preparação dos professores para a
transmissãodeconhecimentossobreempreendedorismoaosalunosdos10º,11ºe12ºanos.
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Estaformaçãoassentaemactividadeseexperiências,baseandosenumaabordagemlearning
bydoing.Depoisdassessõesdeformação,osprofessoresdeverãoestaraptosparaincentivar
os alunos a implementar um negócio e a esclarecer as principais dúvidas sobre o
desenvolvimento empresarial de uma ideia inovadora. A segunda iniciativa prendese com a
promoçãoanualdeumConcursodeIdeiasparaasescolasealunosdoconcelho,nosentidode
dinamizar a criatividade e a geração de ideias nos jovens até aos 23 anos. Consciente da
importância de preparar hoje os agentes de mudança do amanhã, a iniciativa visa mais o
desenvolvimento de atitudes empreendedoras do que propriamente a criação de negócios
efectivos.

b. ConcursodeideiasdeNegóciodoConcelhodeCascais
OConcursodeIdeiasdeNegóciodoConcelhodeCascais–CINCCascaiséumainiciativade
captação de ideias de negócio e de facilitação do acesso a fontes de financiamento, com o
objetivoestratégicodedinamizaroempreendedorismoaquepodeconcorrerqualquerpessoa
individualouemequiparesidenteounãonoconcelhodeCascais.
Como afirma Ana Quintas, DirectoraGeral da empresa Vitamimos, “a DNA Cascais teve um
papelessencialnosurgimentodoprojetoVitamimos,umavezqueoconceitofoidesenvolvido
paraaparticipaçãonoConcurso”(www.dnacascais.pt).
Pretendeseaseleçãodeideias/projetosinovadoresnosváriossetoresdeatividade,emtorno
dasquaisseperspetiveacriaçãoe/ourobustecimentodenovasempresasdeforteconteúdo
deinovaçãoe/ounegóciosemergentesdepequenaescalaquesejamsedeadosnoconcelho.

c. BancodeIdeias
OBancodeIdeiaséumsistemadeidentificaçãoeregistodeprojetosinovadoressuscetíveis
degerarinteresseporpartedepossíveisinvestidores.Aaçãotememvistaaimplementação
denovosnegóciosnoconcelho.
A ideia central é colocar em contacto empreendedores com ideias mas sem capacidade
própria para a implementação dos projetos, com investidores capacitados e motivados para
apostarfinanceiramentenessesprojetos.
Aoaproximardetentoresdeideiasepotenciaisfinanciadores,oBancodeIdeiascontribuipara
aproveitar boas ideias de negócio que de outro modo poderiam ser desperdiçadas,
procurandocorresponderaosobjectivosgeraisdaintervençãodaDNA.
Aagênciapodeparticiparapenascomomediadora,seaspartesenvolvidasodesejarem,sem
intervirdiretamentenanegociação.

d. EmpreendedorismoSocial
NoâmbitodovetordeEmpreendedorismoSocial,aDNApromoveacriaçãodeempresaspor
munícipes que, individualmente, teriam dificuldade em aceder aos mecanismos legais e
financeiros que o ato implica. O objetivo é promover também a criação de empresas que
venham colmatar deficiências sociais verificadas no concelho de Cascais, nomeadamente o
autoemprego.

e. NinhodeEmpresas
Oninhodeempresas,visaapromoçãoeacompanhamentodeprojetoseempresasinovadoras
nasuafaseembrionáriaedestartup.Temaparticularidadedeagregar,nummesmoespaço
físico, um conjunto de empresas recémcriadas, colocando à sua disposição um amplo
conjuntodeapoioseserviçosnecessáriosaoarranquedasiniciativasempresariais.Tratasede
uma infraestrutura essencial para o desenvolvimento dos projetos empresariais, como
reconhece Sérgio Ferreira, da empresa ConPro, segundo o qual “a DNA disponibilizou um
espaço dentro do ninho de Empresas com todas as condições para desenvolvermos o nosso
negócio, a um custo inferior ao praticado no mercado e com um ambiente bastante
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empreendedor e dinâmico, muito importante quando uma empresa está a dar os primeiros
passos”(www.dnacascais.pt).


Figura2–InstalaçõesdoninhodeempresasDNA



Integraasvertentesdeincubaçãovirtual,incubaçãofísicaeincubaçãoempostodetrabalho.
Asempresastêmaindaaoseudisporumauditóriocomcapacidadeparacercade90pessoas,
salasdeformação,salasdereunião,salasdeesperaparaareceçãodeclientes,equipamento
desegurançaeumparquedeestacionamento.
A CMC e a DNA Cascais pretendem criar, posteriormente, mais Ninhos de Empresas pelo
concelho,replicandoomesmomodelo.

f. ClínicasEmpresariais
As Clínicas Empresariais são serviços de consultoria que apoiam os empreendedores na
optimização de planos de negócio, nos estudos de viabilidade financeira de startup´s e no
aconselhamentosobreosmelhoresprodutosdefinanciamento/investimentoparaaempresa
e no apoio no procurement de entidades financiadoras/investidoras. São essenciais na
vertentedemitigaçãodoriscocomosublinhaNatérciaBarbeiro,CEOdaSoftVoice,paraquem
“a DNA foi uma mais valia porque, de uma perspetiva exterior, ou seja menos apaixonada,
conseguiu analisar o plano de negócios e pôr tudo em causa, numa primeira fase. Depois
facilitou o processo de financiamento, sempre importante numa startup”
(www.dnacascais.pt).

g. InterimManagement
ABolsadeInterimManagementdeCascais(BIMC),alicerçasenainteraçãoentrepessoascom
competências e experiência profissional em ambientes empresariais com empreendedores
proprietáriosdeempresasemergentesoucomprojetosemdesenvolvimento,quenecessitam
de apoio de gestores com experiência no arranque e desenvolvimento do negócio. Muitos
destes“consultores”sãoantigosquadrosdegrandesempresasaltamentequalificadosecom
largaexperiênciaprofissionaljáaposentadosedisponíveisparaapoiarprojetosnassuasáreas
deconhecimento.

h. BusinessAngels
Os Business Angels são indivíduos que dispõem de fundos próprios para investir e que
normalmentetêmexperiênciasignificativanacriaçãodenovosnegócios,reconhecendonovas
ideiascompotencial.Buscamnãosóumelevadoretornonosprojetosemqueinvestem,mas
tambémnovosdesafiosdepreferêncianoseupaísouregião,estandoasuamaisvaliaparaas
iniciativas empresariais na sua capacidade financeira e na sua capacidade de mentoring.
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Sendo uma das formas de financiamento dos projectos, a DNA tem, neste âmbito, um
protocolodecolaboraçãocomoClubedeBusinessAngelsdeCascais,membrodaFederação
NacionaldeBusinessAngels(FNABA)edaEuropeanBusinessAngelsNetwork(EBAN).

i. CapitaldeRisco
Outra forma de financiamento presente no ecossistema empreendedor é o capital de risco.
Tratasedeumamodalidadedeinvestimentoutilizadaparaapoiarnegóciosatravésdacompra
de uma participação acionista geralmente minoritária, com o objetivo de valorizar as ações
aquandodasaídadaoperação.
Neste âmbito, a DNA integra a Plataforma Finicia Cascais em parceria com outros agentes
locais de apoio ao empreendedorismo. O apoio no acesso a financiamento é um aspecto
fulcral e muito valorizado pelos empreendedores, como afirma Soraya Gadit da Inocrowd:
“paraalémdascondiçõesfantásticasqueoninhodeempresasdisponibiliza,aumpreçomuito
acessível,temoutrosserviçosmuitoimportantesparaquemestáacomeçarumnegócio,como
porexemploapoiosnaáreadofinanciamento(BusinessAngelseCapitaldeRisco)etambém
apoiosnodesenvolvimentodonegócio(www.dnacascais.pt).

j. OutrasSoluçõesdeFinanciamento
Paraalémdassoluçõesdefinanciamentoanterioresque,emambososcasos,contemplama
entradanocapitalsocialdaempresa,aDNA,facilitaoacessoaoutrasalternativasalicerçadas
emfinanciamentobancário,emboraquasesempreemcondiçõesespeciais,asseguradastanto
porprogramaspúblicosespecíficoscomoporparceriasestabelecidasparaoefeito.
Estão neste caso o fundo de apoio à dinamização do tecido empresarial através de
microcrédito para projetos até 25.000 euros, numa parceria com o BPI, o programa FAME
Cascais(FundodeApoioàsMicroempresas),fundodotadode500mileuros,(100mileurosde
fundos municipais e 400 mil euros do parceiro BPI) e, ainda, uma linha de crédito para
investimentos no concelho de Cascais que não se enquadrem nos projectos anteriores, no
âmbitodojáreferidoprotocolocomoBPI.

k. Parcerias
Um ecossistema dificilmente adquire sustentabilidade sem um bom conjunto de parceiros e
conexões.ADNAestáenvolvidaemváriasparceriaseredes.IntegraaEuropeanBusinessand
Innovation Network, a maior rede de empreendedorismo a nível global. Para a área da
formaçãocontacomoUnreasonableInstitute,oIES(InstitutodeEmpreendedorismoSocial)e
oINSEAD,aETIC(EscolaTécnicadeImagemeComunicação),aEscolaSuperiordeHotelariae
Turismo do Estoril (ESHTE) e a Microsoft Biz Park. Para além destas parcerias há outras
nomeadamenteparaofinanciamentocomoBPI,existenteaté2011,aInovCapital,oIAPMEI,a
Lisgarante e o Club de Business Angels de Cascais, bem como a Federação Nacional de
BusinessAngelsparaapoioaosempreendedores.
OefeitopositivodestanetworknodesenvolvimentodonegócioérealçadaporAlvaroReisda
empresa My Guide quando afirma que o apoio da DNA “foi fundamental porque sem os
contactos que a Agência proporcionou não conseguiríamos desenvolver o resto da ideia.
Apresentamos o projecto inicial à DNA Cascais, e foi assim que conseguimos captar
investimentodecapitalderiscoedeváriosBusinessAngels”(www.dnacascais.pt).

6. OmodelodenegóciodaDNA
ApropostadevalordaDNAassentanumduplopilar:promoveroespíritoempreendedorentre
os jovens, potenciando a sua atuação futura e apoiar a criação de empresas sedeadas e a
exercerassuasactividadesnoconcelhodeCascaisquecontribuamparaodesenvolvimentodo
município. No primeiro caso faculta um conjunto de actividades de formação destinadas a
instilar o espirito empreendedor entre os jovens de que o “programa escolas
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empreendedoras” é um bom exemplo. No segundo, oferece uma panóplia integrada de
ferramentas,instrumentoseapoiosàcriaçãodeempresaseaodesenvolvimentodeatitudes
empreendedoras e ainda uma metodologia de mitigação do risco aos empreendedores que
desejemcriarassuasempresasnoconcelho.
As atividadeschave organizamse em torno das necessidades do empreendedor,
nomeadamente,aconsultoria,aformaçãoeafacilitaçãonoacessoaofinanciamento.
Do ponto de vista dos custos, paraalém de uma estrutura organizacional muito leve, a DNA
usufrui indiretamente de toda a infraestrutura municipal, em termos de serviços partilhados
(comunicação, contabilidade, controlo de gestão…) permitindo uma redução substancial dos
mesmos.Noqueserefereaosrecursoschave,paraalémdaestruturahumana,háqueregistar
queosinvestimentostêmsidoassumidospeloMunicípio.Assim,noquerespeitaaoninhode
empresas,oinvestimentofoifeitopelomunicípio,tendoagestãosidodelegadanaDNA.Até
2010,omodelodefinanciamentoassentounumsubsídioanualdomunicípio(70%),acrescido
dasreceitasdoninhodeempresas(10%)edeumpatrocíniodoBPI(20%).
No que concerne aos “clientes”, o modelo é claramente generalista, acolhendo qualquer
projetoquepossaresultarnacriaçãodeumaempresanoconcelhodeCascais,emboraeleja
doissubsegmentoscomprogramaspróprios,conformereferidoanteriormente.
Quantoaorelacionamentocomosseus“clientes”,éprivilegiadaumarelaçãodeproximidade
eapoio,servindodeplataformafacilitadoradeacessoaosmecanismosnecessáriosconsoante
ociclodevidadecadainiciativaempresarial.
OutroelementochavedomodelodenegóciodaDNAéametodologiademitigaçãoderiscos
que,partindodaidentificaçãodecadaumdosriscosassociadosàcriaçãodonegócio,elabora
umplanodeminimizaçãodosmesmos.Em primeirolugarfazumdiagnósticodosdiferentes
riscos(demercado,legais,equipa,tecnológicos,financeiros…),partindodeseguidaparaasua
análiseaprofundadaeparaasubsequenteconceçãodeestratégiasqueospossamminimizar.
Estes são os componenteschave do modelo de negócio da DNA que, funcionando de forma
integrada,têmcontribuídoparaaafirmaçãodaagêncianoconcelhoedespertadoointeresse
deoutrosterritóriostantoanívelnacionalcomointernacional.

7. Exportaçãodomodeloeinternacionalização
ADNAtemapoiadodiversosmunicípiosanívelinternocomafinalidadedereplicaromodelo,
comasdevidasadaptações.Noentanto,nemtodasasexperiênciasdeexportaçãodomodelo
têmsidobemsucedidas,especialmenteporfaltadeempenhodacúpuladedecisãocamarária
edanãoafetaçãoderecursosqualificadosepermanentes.
Alguns dos municípios apoiados têm implementado partes do modelo, como por exemplo o
programa escolas, mas o modelo na sua totalidade (ecossistema empreendedor), não está
aindareplicadoemnenhumoutromunicípio.
ComoexemplosmaissignificativospodemreferirseosmunicípiosdePenela,edeS.Joãoda
Madeira bem como as regiões autónomas dos Açores e Madeira. O modelo está também a
entrar numa etapa de internacionalização estando em curso a sua implementação em Cabo
Verde,nacidadedaPraia,emboradeformagradual.
Aindaemtermosdeinternacionalização,aDNAapostanoreforçodonetworktendopassadoa
membro efetivo da Rede Europeia de Business Innovation Centres (EBN) no início do ano e
certificada como BIC (Business Innovation Center). Constituem a principal rede de apoio ao
empreendedorismoanívelglobal,contandocommaisde180BICanívelmundial(amaioriana
Europa,mastambémemÁfrica,MédioOriente,Ásia,AméricaLatinaeEUA),dosquais10em
Portugal.
Finalmente, vale a pena realçar uma outra vertente de internacionalização, agora já
relacionadacomasempresasincubadas,queseprendecomaescolhapelogovernoChileno
deduasdelasparaseinstalaremnoChileemresultadodeumaselecçãomundial,ondeapenas
150foramescolhidas(tratasedaInocrowdeaBelmontEnergy).
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III.Resultados
Volvidos5anosdevidadoprojeto,osresultadossão“muitoencorajadores”,naspalavrasda
DNACascais.
Aolongodesteperíodoforamanalisadasmaisde1500ideiasdepotenciaisempreendedores,
das quais cerca de 410 com maior fundamentação e 150 projetos apoiados. Com um
investimentoinicialde16,2milhõesdeeuros,foramcriados411postosdetrabalho,estando
previstoacriaçãodemais700paraospróximos3anos.
Ataxadesobrevivênciadasempresasapoiadasédecercade80%oquemostraaeficáciada
metodologiaadotadapelaAgência.
Foram também realizadas 6 edições do “projecto escolas empreendedoras“, tendo sido
envolvidas14escolas,197professorese5626alunos.Foramaindalevadasacaboseisedições
doCINC,tendosidorecebidas350novasideias.Finalmenteforamrealizadasduasediçõesdo
concurso GET orientado para o empreendedorismo social, com 60 participantes, 3 em
processodecriaçãodemicronegócioe5inseridosnomercadodetrabalho.
As áreas predominantes de criação de empresas são os Serviços Empresariais (17,8%), o
Comércio Especializado (13,7%), a Saúde e BemEstar (13,7%), a Publicidade, Comunicação e
Design(13%),asTecnologiasdaInformaçãoedaComunicação,EletrónicaeEngenharia(13%),
aEnergia(6,2%)eoTurismo(6,2%).
Afaturaçãodasempresascriadasascendeujáacercade10Milhõesdeeurosem2010,aspeto
consideradoimportanteespecialmenteporrefletircomrelativaobjetividadealgumdoretorno
doinvestimentoesperadopelomunicípio.
Deverealçarse,todavia,queosresultadosnestaactividadenãosãoimediatos,sendoapenas
visíveisamédio/longoprazo,comodemonstrammúltiplasiniciativassimilares.

Conclusão
Este estudo de caso debruçouse sobre a experiência da DNA Cascais, enquanto iniciativa
regional, cuja missão é a construção de um território mais competitivo e que proporcione
melhorescondiçõesdevidaaosseushabitantes.Esteexemploinseresenumatendênciacada
vezmaispresenteanívelmundialqueassentanapremissaqueasatividadesempreendedoras
são, em larga medida, eventos regionais (Feldman, 2001). Nesse sentido, as regiões são os
espaçosprivilegiadosparaadefiniçãodepolíticasquepromovamoempreendedorismo,jáque
existem condições distintas entre elas e é nestes micro ou meso espaços que as interações
ocorrem(Stam,2007).
O projeto DNA Cascais foi capaz de criar um ecossistema empreendedor, interligando
infraestruturas, empresas existentes, empreendedores, recursos técnicos, financeiros,
humanos e outros, em prol da criação de empresas e de emprego. Reconhecendo que as
pessoas habitualmente criam as suas empresas nos locais onde nasceram, trabalham ou
residem,oDNACascaisatuounosentidodecriarascondiçõesmaisadequadasparapotenciar
aligaçãoentreempreendedorismoedesenvolvimentolocal.Sabemosqueestarelaçãonãoé
linear e o município atuou, em primeiro lugar, na qualificação das condições regionais que
podeofereceraosempreendedores,atuaisefuturos,comoobjetivodecriarmaisempresase
maisinovadorasqueterãoumimpactonocrescimentoeconómicoregional.Nestesentido,os
resultados apurados até ao momento permitem concluir que foi possível criar mais de 400
postosdetrabalhoe10milhõesdeeurosdevendasdasempresascriadas.Adicionalmente,os
prémiosnacionaiseinternacionaisrecebidospelaDNACascaismostramabondade,inovação
e relevância do modelo na criação de condições estruturais que potenciem a ligação entre
empreendedorismoedesenvolvimentoregional.
Por outro lado, parecem existir economias de aglomeração resultantes da criação de um
conjunto de empresas em setores de atividade próximos, efeito indireto crucial na ligação
entre empreendedorismoedesenvolvimentoregional(Sternberg,2011). Se éverdadequeo
DNA Cascais foi capaz de desenvolver um ecossistema empreendedor, potenciando as redes
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de relações locais, devemos destacar a atuação num campo igualmente crucial, a criação de
uma cultura empreendedora. Os estudos do GEM demonstram inequivocamente que existe
umarelaçãoentreumaculturaempreendedorafavoráveleacriaçãodenovasempresas.Em
Portugal,estaáaindaumabarreirabempresentenasociedade.Oprogramadeeducaçãopara
o empreendedorismo promovido pela DNA Cascais é um sinal evidente de vontade de
mudançaestruturalnasatitudesempreendedorasquesepretendeimprimirnoterritório.
Este modelo tem sido capaz de ultrapassar a inércia regional, potenciado a concentração de
novos projetos empresariais que, desta forma, induzirão o crescimento económico e o
emprego. Simultaneamente, este ecossistema empreendedor tem possibilitado que os
empreendedores e trabalhadores locais, elementos endógenos do potencial de
desenvolvimentolocal,exploremassuasideiasaasoportunidadesdenegócionaregião.
Este modelo possui um fator distintivo, que é a existência de um comprometimento
estratégicoporpartedaPresidênciadaAutarquia.Estefactopermiteaafetaçãoderecursos
essenciais para a prossecução do projeto, mas acima de tudo a credibilidade necessária
peranteosparceiros.
Apesar dos resultados já alcançados, devemos ter presente que, neste tipo de iniciativas, os
resultadosaparecem,emmuitoscasos,algunsanosdepois.Nessesentido,deverseápossuir
aresiliênciainstitucionalnecessáriaparanãodesistiràsprimeirasdificuldades.Assim,importa
fazerumamonitorizaçãopermanentedoprojeto,tentandoperceber,também,qualoimpacto
nasdiversasvertentes:criaçãodeempresas,criaçãodeempregos,vendasdasempresas,grau
deinovaçãoeinternacionalizaçãodemonstrados,indicadoressociaisdapopulaçãoealteração
dasatitudesempreendedoras.
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Resumo:Aobtençãodefinanciamentoé,naactualidade,umdosmaioresconstrangimentosà
realizaçãodeprojectosdecriaçãooudesenvolvimentodenegócios.Nestesentido,osfundos
comunitáriossãoumaoportunidadeparaempreendedorismodecarizinovadoredepotencial
valoracrescentado.NoâmbitodoQREN,oSIInovaçãotemdesenvolvidodiversosconcursos
para a vertente de “Empreendedorismo Qualificado” e financiado a criação de negócios.
Contudo, o enquadramento do projecto nos seus requisitos, bem como o processo de
candidaturaapresentamalgumacomplexidade.Nestesentido,opresentetrabalho,assentena
experiência prática dos autores, procura contribuir para um melhor conhecimento deste
sistemadeincentivos,alertandooempreendedorparaosfactoreschavedesucessodeuma
candidatura.
Palavraschave:SIInovação,Financiamento,Empreendedorismo

Abstract: The achievement of funding is, nowadays, one of the major constraints to the
implementation of startup projects or business developing. In this regard, EU funds are an
opportunityforentrepreneurshipof innovativenatureandpotentialvalueadded. Under the
QREN,theincentivesystemforinnovationhasdevelopedseveralprogramsoffundingunder
the strand of "Qualified Entrepreneurship" and financed startup businesses. However, the
systemrequirementsanditsapplicationprocesspresentsomecomplexity.Inthissense,based
onpracticalexperienceoftheauthors,thisworkseekstocontributetoabetterunderstanding
of this incentive system, alerting the entrepreneur to the key factors of a successful
candidature.
Keywords:SIInovação,Funding,Entrepreneurship

Introdução
Oactualconstrangimentonoacessoafinanciamentoconstituiumadificuldadeacrescidapara
o investimento em geral e, naturalmente para o empreendedorismo de base regional.
Contudo, existem actualmente um conjunto de oportunidades de financiamento ao
desenvolvimentodenegóciosedeapoioaoempreendedorismodiferenciador.Nesteâmbito
destacamseossubsídioscomunitários,comoporexemplooSistemadeIncentivosàInovação
(SIInovação) na sua vertente para projectos de empreendedorismo qualificado, onde se
estimulaodesenvolvimentodenegóciosnosclusterschavedaeconomianacionaleinseridos
numaestratégiadebaseregional.
O presente estudo centrase no SIInovação, visto ser no âmbito do QREN (Quadro de
ReferênciaEstratégicoNacional)umsistemadeincentivosviradoparaoempreendedorismoe
que permite a apresentação de candidaturas de projectos de investimento que integram as
várias áreas de gestão (por exemplo, produção e operações, marketing, qualidade,
internacionalização e controlo de gestão), proporcionando óptimas oportunidades de
financiamento à criação, reestruturação ou desenvolvimento de negócios. Para além de
representaremoportunidadesdefinanciamentoaoinvestimento,oacessoeaboaexecução
de projectos no âmbito dos actuais sistemas de incentivos apresentamse para um
empreendedor como um desafio. Nomeadamente é fundamental que exista um plano de
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negócios realista, mas que em simultâneo tenha uma forte orientação para critérios
específicosdeavaliaçãodemérito.Umavezaprovadoofinanciamento,oapoioaogestorna
verificaçãoeacompanhamentodoprojecto,quernaexecuçãodoinvestimento,cumprimento
dasmetaseconómicasestabelecidasevalidaçãodosrequisitoscontabilísticoselegais,temse
reveladoessencial,sendoimportantequeoempreendedorconheçaevalorizeestasquestões
aquandododesenvolvimentodoseuprojecto.
Assim, o presente estudo tem como principal objectivo debater a possibilidade de
financiamento que o empreendedor pode beneficiar no âmbito do SIInovação –
Empreendedorismo Qualificado. A metodologia tem por base a consulta de documentação
legal,bibliografiaeexperiênciapráticadosautoresnaelaboraçãoecontrolodaexecuçãode
projectos.Iniciaremospor,deformabreve,identificardiversasopçõesdefinanciamento,para
depoisnosdebruçarmospelosrequisitosdeenquadramentodeumacandidaturaaosistema
deincentivos.Abordaremosainda,oscuidadosaternoperíododeexecuçãodoprojectoeem
anexoapresentaremospropostasdecasosparadebateeaplicaçãoemacçõesdeformação.

1.FontesdeFinanciamentoeEmpreendedorismo
Oacessoarecursosfinanceiros,éumdosfactorescríticosparaacriaçãodeumnegócio,oque
fazcomque,umapercentagemsignificativadosprojectossejambloqueadosàpartidadevido
àfaltadecapacidadedosempreendedoresemobteremofinanciamentonecessário,situação
que se tem agravado com o cenário económico actual. Contudo, continuam a existir um
conjuntodeoportunidadesdefinanciamento,nomeadamenteatravésdefundoscomunitários
quepodemserexploradaseemcondiçõesbastantevantajosasparaacriaçãoouampliaçãode
um negócio. Apesar de ser este o enfoque do presente trabalho, iniciaremos o mesmo por
uma breve caracterização das diversas fontes de financiamento disponíveis, uma vez que,
actualmenteestessistemasdeincentivosapenasfinanciamumapartedoinvestimentototal.
Assim, por forma a maximizarem o planeamento financeiro do seu projecto, identificaremos
algumas das fontes de financiamento que o empreendedor tem ao seu dispor, chamando a
atençãoparaalgunsaspectosateremconsideraçãonoprocessodeselecção.
Os recursos financeiros podem ter várias origens, entrando na organização via capitais
próprios ou capitais alheios. No primeiro caso, os recursos financeiros são colocados pelos
sócios nas empresas, quer na constituição do capital inicial, quer em aumentos futuros de
capital.Orecursoacapitalalheiosconfereacontratualizaçãodefinanciamentoporparteda
empresaaterceiros,quersejaàbancaououtrasentidadesfinanciadoras.Ospontosseguintes
seguemestamacrodivisãodatipologiadefinanciamentoempresarial.

1.1.CapitaisPróprios
Aentradadirectademeiosmonetários,paraapoioaumprojecto,porpartedossóciosrequer,
em primeiro lugar, disponibilidade financeira dos mesmos. Se por um lado, o limite para a
constituição do capital inicial é hoje um valor insignificante, não é expectável que entidades
externas aceitem financiar negócios, quando a empresa apresenta um nível de capitais
próprios(medidopeloráciodeautonomiafinanceira2)bastantebaixoeportantoumnívelde
risco maior na sua capacidade de reembolsar os capitais alheios. É importante que um
empreendedor ao desenvolver um determinado negócio contemple que uma parte
substancial3 do investimento deva ser suportada por capitais próprios. Esta situação pode
afigurarsecomoumentravequandonosdeparamoscominvestimentosdegrandedimensão.
OrecursoasoluçõescomooCapitaldeRiscoeBusinessAngels4podemserinteressantesde
formaaoempreendedorultrapassaresteobstáculo.


2

AutonomiaFinanceira=CapitaisPróprios/ActivoTotal
ValordereferênciaemprojectosapresentadosaoQRENeBanca(20%a25%)
4
Sitesdeinteresse:www.apcri.pt,www.fnaba.orgewww.businessangels.pt
3
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OCapitaldeRiscoéuminstrumentofinanceiroquepermiteaosempreendedores,oacessoa
financiamentomedianteapartilhatemporáriadepartedocapitaldaempresa.Nestasituação,
aSociedadedeCapitaldeRisco(SCR)financiaatravésdoseuinvestimentonumaparticipação
minoritária no capital social da empresa, tornandose sócia temporariamente e participando
directamentenosriscosdonegócio.Nofimdoprazoestabelecido,opromotorpodeadquirir
essaparticipaçãoaovalordaempresaàdata.ASCRtemporissointeressenocrescimentodos
capitaisprópriosdaempresa,quelhepermitaobtermaisvaliasnomomentodaalienaçãoda
suaparticipação.Casopretendarecorreraestatipologiadefinanciamento,oempreendedor
deve ter em atenção que as SCR privilegiam negócios com um potencial de crescimento
elevadoequedetenhamequipascomfortecapacidadetécnicaedegestão.Éigualmentealvo
de avaliação a ambição, dedicação e knowhow empresarial doempreendedor, bem como o
seucompromissocomaconcretizaçãodoplanodenegóciosapresentado.
Esta opção permite um financiamento sem cobrança de juros e mediante uma comissão, o
apoio especializado para decisões de gestão nas mais diversas áreas. Por outro lado, a
empresapodebeneficiardaexperiênciaerededecontactosdaSCR,beneficiandoigualmente
de um aumento de credibilidade e força negocial junto das instituições financeiras e de
entidadesgestorasdefundoscomunitários.
Quanto aos Business Angels, estes identificam capitalistas de risco individuais (e não
sociedades). São assim, investidores que de forma individual pretendem investir em novos
negócios e ideias, tornandose temporariamente parceiros no seu negócio. Os projectos
podemsersubmetidosnaFederaçãoNacionaldasAssociaçõesdeBusiness Angels,aqualos
apresentaàsdiversasassociaçõesdeBusinessAngels.

1.2.CapitalAlheio–EntidadesFinanceiras
O financiamento bancário é o principal recurso financeiro das empresas. O recorrente
empréstimobancáriopodeassumircontudodiferentesformasecondições.Contudo,quando
falamosemprojectosdeinvestimento,éconvenienteconsiderarumempréstimobancáriode
médio/longoprazoquereduzaapressãodecurtoprazosobreatesourariadaempresaeonde
o seu reembolso acompanhe a capacidade da empresa em gerar excedentes no
desenvolvimento do negócio. Na negociação do empréstimo deve estar presente o
planeamento financeiro estabelecido no plano de negócios, existindo a hipótese de se
negociar um período de carência para o reembolso do capital à entidade financeira, ou
mesmo,odiferimentototaldecapitalejurosnosprimeirosanos.Contudo,odiferimentodos
pagamentos à banca irá de certeza produzir um efeito de subida nas taxas de juro do
empréstimo. Por outro lado, na concessão destes empréstimos são normalmente exigidas
garantias colaterais, o que é mais uma dificuldade para a maioria dos empreendedores.
Quando o investimento passa por equipamento, o financiamento através de leasings é uma
situaçãoateremconta.Nãosótemumcustodefinanciamentomaisbaixo,comoopróprio
equipamentopodeservirdegarantiaàentidadefinanceira.
Para a maioria dos empreendedores em projecto de criação de empresa (startup) ou
projectos recentes, o acesso ao financiamento bancário continua a ser um problema,
entretanto agravado pela conjuntura económica. Nesse sentido, existem no mercado alguns
programas institucionais que visam facilitar o acesso ao financiamento de entidades
financeiras, nomeadamente o FINICIA e as Linhas de Crédito PME INVESTE (em colaboração
com Sociedades de Garantia Mútua). Os projectos apresentados a estes programas devem
demonstrar que são projectos empresariais inovadores, próximos do mercado ou com
potencialdevalorizaçãoeconómica.

1.3.CapitalAlheio–FundosComunitários
Outra opção a considerar pelo empreendedor é a inserção de um projecto nos sistemas de
incentivosàsempresasdefinidasnoQREN.Casooprojectosejaenquadrável,oempreendedor
pode ter, não só acesso a financiamento à taxa zero, bem como se atingir as metas
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económicas propostas, transformar esse financiamento em fundo perdido. No entanto, o
processo de candidatura não é simples, exigindo um conjunto de condições que devem ser
respeitadas, e igualmente a prestação de um conjunto de informações que deve ser
devidamente sustentada e que obriga previamente à elaboração de um exigente plano de
negócios.
No âmbito do QREN foram aprovados um conjunto de programas de apoio ao investimento
empresarial,destacandose:
 SIInvestigação & Desenvolvimento Tecnológico (I&DT), com o objectivo de financiar
projectos que promovam a criação de novos produtos, processos ou serviços, fomentando a
I&DTnasempresascomomotordedesenvolvimento.
 SIQualificação/Internacionalização PME, com o objectivo reforçar a competitividade das
PME’s em áreas específicas como a internacionalização, a criação de marcas próprias, a
certificaçãodequalidadeeambiental,aimplementaçãodeTIC’seainovação.
SIInovação,comoobjectivodeapoiarprojectosintegradosdePME’squevisemoreforçoda
posição competitiva através de um elevado grau de diferenciação e que proporcionem valor
acrescentadoàeconomianacional.
Esteúltimosistemadeincentivosapresentaumforteenfoquenoapoioàcriaçãodeempresas,
tendosidocriadodiversosconcursosespecíficosparaoefeito,atravésdavertentedesignada
como “Empreendedorismo Qualificado”, cujo enquadramento e sua exequibilidade para o
apoioanovosnegócios,éoprincipalobjectivodopresentetrabalho.

2.SIInovação–EmpreendedorismoQualificado
O último aviso de apresentação de candidaturas ao SIInovação  Empreendedorismo
Qualificado(Avisonº03/SI/2012)referecomoobjectivoprioritário,apromoçãodainovaçãono
tecidoempresarialatravésdoestímuloaoempreendedorismo5,sendoqueosinstrumentosdo
QREN devem estar adaptados a este enfoque e funcionando como um estímulo à
competitividade empresarial. O apoio expresso ao empreendedorismo é contudo
condicionadoaumasériederegraseporumprocessodecandidaturacomplexo.Destaforma,
e tendo por base casos reais e a experiência directa dos autores na participação em
candidaturas no âmbito do SIInovação, abordaremos diferentes aspectos deste sistema de
incentivos,desdeacandidaturaaoperíododeexecuçãodoprojecto.Paraumconhecimento
geraldoimpactodoSIInovação–EmpreendedorismoQualificado,iniciaremosporumabreve
análiseaosresultadosdeconcursosjádecorridos.

2.1.OApoioaoEmpreendedorismoQualificadonoâmbitodoQREN
Oapoioaprojectosdeempreendedorismoqualificadotêmvindoaocorrercomaaberturade
diversosconcursosdesde2007(anodeaprovaçãodoSIInovação).Emnotíciade13deJulho
de2011,publicadanapáginaoficialdainternet(www.pofc.qren.pt)podemosverificarqueaté
essadatajátinhamdecorrido11concursosespecíficos,oqueresultounaaprovaçãode238
projectos (861 candidaturas6), num investimento elegível de 166 milhões de euros e a
atribuiçãodemaisde114milhõesdeeurosdeincentivospara“startup”ounegóciosrecentes
ligadosàvertentedeempreendedorismoqualificado.
Como podemos observar pela figura I, até 2009 verificouse um crescimento no número de
candidaturaseaprovações,situaçãoqueseinverteuem2010.Pelaexperiênciaecontactocom
promotores, a conjuntura económica e a maior restrição ao crédito na vertente a suportar
pelo empreendedor, foram das principais razões que condicionaram a desistência ou
adiamentodemuitosprojectosdeinvestimento.


5

 Materializado no Programa Estratégico para o Empreendedorismo e a Inovação (“+E+I”) aprovado em Dezembro de 2011
(http://www.ei.gov.pt/index/)
6
Nãocontemplaascandidaturasapresentadasem2011equeseencontravamemprocessodedecisão.
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FiguraI:ApoiosEmpreendedorismoQualificado,poranodeConcurso


Fonte:
http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/apoiosaoempreendedorismo
qualificado

Ainda de acordo com o estudo efectuado, destacase o facto de cerca de 60% dos projectos
estarem associados a empreendedorismo feminino e/ou jovem, que como veremos,
beneficiamdemajoraçõesparaefeitosdataxadeincentivoaserconcedida.Poroutrolado,
verificouse que 72% dos projectos referemse à criação de micro empresas. De referir que
esteprogramavisaessencialmenteapoiarPME’sequeprojectosdemaiordimensãoaonível
do total de investimento, devem ser enquadrados nos concursos de SIInovação para novos
benseserviçosounovosprocessoseexpansão.
Atravésdográficoapresentadoparaosapoiosconcedidosporautoridadedegestão,verifica
se que os Programas Operacionais (PO) das Regiões de Convergência (Norte, Centro e
Alentejo) representam cerca de 86% dos incentivos atribuídos. Este gráfico permite ter uma
ideia da distribuição regional dos apoios, embora a análise inclua programas temáticos de
natureza não exclusivamente regional como o Programa Operacional Factores de
Competitividade(POFC)com8%dosincentivos.

Figura II: Distribuição do Incentivo por Autoridade de Gestão (Apoios Empreendedorismo
Qualificado)


Fonte:
http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/apoiosaoempreendedorismo
qualificado

Igualmente interessante é a análise de outro gráfico retirado do sítio do QREN nainternet e
que diz respeito à distribuição dos incentivos por sector (período entre 2007 e 2010). Como
podemos observar, os sectores estratégicos da indústria e o sector do turismo são os mais
apoiados no âmbito do empreendedorismo qualificado e são resultado dos requisitos
específicosdosavisosdecandidaturas.

Figura III: Distribuição do Incentivo por Sector, 20072010 (Apoios Empreendedorismo
Qualificado)

23





14.ºWORKSHOPAPDR|EMPREENDEDORISMOEDESENVOLVIMENTOREGIONAL
5deOutubrode2012|ESCEInstitutoPolitécnicodeSetúbal


Fonte:
http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/apoiosaoempreendedorismo
qualificado

Aindadeacordocomamesmafonte,dereferirqueaoníveldaindústriaeemboraaindase
verifiqueumpesoelevadodossectorescommenorintensidadetecnológica,osprojectosde
média/altaintensidadetecnológicarepresentaram36%,oqueéconsideradopositivo,tendo
em conta que apenas 2% do total de empresas nascentes em Portugal se situam nesses
sectores.

2.2.EnquadramentodaCandidatura
O bom enquadramento de um projecto, bem como, a verificação dos diversos requisitos no
âmbitodeumacandidaturanãosãotarefasfáceis,sendonecessárioconhecimentostécnicos
elevados e um bom domínio da legislação e orientações emanadas no âmbito do QREN,
destacandoseosseguintesdocumentos:
DecretoLeinº287/2007,de17deAgosto–EnquadramentoGeraldoQREN;
Portarianº1464/2007,de15deNovembro(RepublicaçãopelaPortarianº1103/2010,de25
deOutubro)–RegulamentoSIInovação;
 Aviso para Apresentação de Candidaturas (AAC) ao SIInovação – Projectos de
Empreendedorismo Qualificado (aviso que define as regras específicas para o concurso em
aberto.ÚltimoconcursoresultoudoAAC03/SI/2012.);
GuiadoFormulárioparaoAACaqueserefere;
 Documentação diversa: Orientações de Gestão, Orientações Técnicas, Referenciais,
Documentação do COMPETE para enquadramento no POFC (caso seja necessário), entre
outros.
Como prova da complexidade de enquadramento e apresentação de uma boa candidatura,
relembresequeaté2010foramaprovadasapenas238das861candidaturasapresentadase
que as dotações destinadas para este programa de apoio ficaram longe de ser totalmente
esgotadas. Neste sentido, a procura de consultoria especializada e a elaboração de um bom
plano de negócios podem ser condições determinantes para levar o projecto a uma
candidaturacomsucesso.

TipologiadeProjectosdeInvestimento:
Osprojectosdeempreendedorismoqualificadoenquadramsenatipologiadescritanaalínea
d) do art.º 5º do Regulamento do SIInovação, ouseja, investimentos de inovação produtiva
resultante de “criação de empresas e actividades nos primeiros anos de desenvolvimento,
dotadas de recursos qualificados ou que desenvolvam actividades em sectores com fortes
dinâmicas de crescimento, incluindo as resultantes do empreendedorismo feminino ou do
empreendedorismojovem”.Deacordocomoúltimoconcursoforamapoiadosinvestimentos
deinovaçãoconsubstanciadosnacriaçãodeempresaseprojectosdeempresasnascentescom
existência até 3 anos. De referir que este é apenas o enquadramento geral do tipo de
projectosaapoiar,sendoqueumacandidaturafortedeveinserirsenoscritériosprioritários
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constantesdoavisodeaberturadoconcurso,comoporexemplo,aorientaçãoparamercados
externosouasuainserçãoemEstratégiasdeEficiênciaColectiva(EEC)–Clusters.

CondiçõesdeElegibilidadedoPromotor:
As condições específicas que o empreendedor (promotor) deve cumprir para uma possível
candidatura são referidas no art.º 9º do Regulamento do SIInovação e no art.11º do
enquadramentonacionaldoQREN.Dascondiçõesapresentadasdestacamosasseguintespara
enquadramentodeprojectosdecriaçãodeempresasoudeempresasrecentes:
Aempresadeveestarlegalmenteconstituídaàdatadacandidatura;
 Cumprir os requisitos legais para o exercício da sua actividade à data da celebração do
contratodeincentivos,bemcomodeterumasituaçãofiscalregularizada;
Demonstrartercapacidadetécnicaparacumpriroprojecto;
Tercontabilidadeorganizada.

CondiçõesEspecíficasdeElegibilidadedoProjectoeTiposdeDespesasElegíveis:
Os artigos 10º do Regulamento do SIInovação e 12º do enquadramento nacional do QREN
enquadramumconjuntoderequisitosespecíficosparaoprojecto,osquaisdevemrequeruma
análise cuidada e conjugada com os requisitos referidos no aviso de candidatura em aberto.
Abordamosdeseguidaosmaisimportantesrequisitosacumprir:
Oinvestimentonãopodeseranterioràdatadecandidatura:
É importante que o promotor tenha este aspecto em consideração, sob pena de o
investimento não poder ser incluído na despesa elegível, ou seja, ser alvo de apoio. Os
regulamentos permitem contudo considerar como parte integrante do projecto
adiantamentosparasinalizaçãoaté50%dovalordeaquisiçãodoinvestimento,bemcomo,a
totalidadededespesascomestudosprévios,desdequerealizadashámenosdeumano.
 Projectos de arquitectura ou memórias descritivas de investimentos, sempre que exigíveis
legalmente,previamenteaprovados.
Demonstrarqueseencontramasseguradasasfontesdefinanciamento:
A apresentação de projectos ao SIInovação, como iremos abordar, pode resultar num
financiamento até 75% do valor totaldas despesas elegíveis. Desta forma, significa que pelo
menos 25% deve ser assegurado por capitais próprios ou alheios. Acresce, que os capitais
própriostêmderepresentarnomínimo20%dadespesaelegível.
Adespesaelegíveldeveseenquadrardentrodoslimitesreferenciados:
Apesar de na alínea f) do art.10º do regulamento do SIInovação ser feita referência a uma
despesa mínima de 150.000€, o último aviso de candidatura ao Empreendedorismo
Qualificadoestabeleciacomlimitemínimo50.000€eummáximode1.500.000€.Acriaçãode
empresas ou projectos em empresas nascentes que pressupunham um nível de despesa
elegívelsuperior,deveriamserenquadradosnoâmbitodoavisodecandidaturamaisgenérico
designado de SIInovação – Inovação Produtiva (AAC nº02/SI/2012). A execução da despesa
deveestarprevistaserrealizadanumperíodoaté2anos.
Oprojectodevesersustentadoporumplanodenegócios:
Sãorequisitosdecandidatura,queoprojectodemonstreterviabilidadeeconómicofinanceira
equecontribuíaparaamelhoriadacompetitividadedaempresa.Igualmenteénecessárioque
o projecto seja sustentado por uma análise estratégica que identifique as áreas de
competitividadecríticasparaonegócioemqueseinsere,diagnostiqueasituaçãodaempresa
nestasáreascríticasefundamenteasopçõesdeinvestimentoaconsiderarnacandidatura.
Aoníveldatipologiade despesasque poderãoser alvodeincentivos,ouseja,despesasque
sãoconsideradaselegíveis,destacamseasseguintes:
Aquisiçãodemáquinaseequipamentosparaáreasdegestão,produção,comercial,logística,
segurança,ambiente,entreoutrasdesdequerelacionadasdirectamentecomoprojecto;
Aquisiçãodeequipamentosinformáticosesoftware;
Aquisiçãodepatentes,licençasedespesascompropriedadeindustrial;

25





14.ºWORKSHOPAPDR|EMPREENDEDORISMOEDESENVOLVIMENTOREGIONAL
5deOutubrode2012|ESCEInstitutoPolitécnicodeSetúbal
Certificações(qualidade,ambiental,outras);
Estudos,implementaçãodesistemasdecontrolodegestão,despesascomTOC’seROC’s;
Desenvolvimentodesitesinstitucionais;
Promoçãointernacionalassentenapresençaemcertamesouemacçõesdeprospecçãode
mercado (despesas aceites com alugueres de espaços, documentação promocional,
deslocaçãoealojamento).
O conhecimento das despesas que são elegíveis é essencial para a elaboração de uma boa
candidatura e a correta definição do financiamento que será necessário. O empreendedor
deverá ter em atenção que a construção de edifício, obras de remodelação e outras
construções não representam despesas elegíveis7, pelo que, terão de ser financiadas
exclusivamenteporcapitaisprópriose/oualheios.Igualmente,asdespesascomequipamento
oumaterialdetransportenãosãoporregrasusceptíveisdeapoio.

Incentivos:
Aspectoessencialparaoempreendedoréestimarobenefíciodeconcorreraestesistemade
incentivos. Ao contrário dos primeiros fundos comunitários, a base do apoio reside na
possibilidade da atribuição de um subsídio reembolsável, não estando à partida vinculada a
atribuiçãodeincentivosafundoperdido.Destaforma,apriorioempreendedorpodecontar
com um financiamento a título de subsídio reembolsável de 45% do valor das despesas
elegíveis,quenoentantomedianteavaliaçãoposteriorpode,emparte,serconvertidoafundo
perdido.
Ataxainicialdeincentivopodesermajoradaatéaolimitede75%dasdespesaselegíveiscaso
oprojectoseenquadrenosseguintescritérios:
Majoração“tipodeempresa”:20%Micro/PequenaEmpresa;10%GrandeEmpresa.Esta
situaçãoéverificadaatravésdaobtençãodacertificaçãoPMEquepodeserefectuadanosítio
dainternetdoIAPMEI.
Majoração“tipodeestratégia”:10%aatribuiraprojectosqueestejaminseridosEECClusters
equecumpramoscritériosdefinidosnesteâmbitoparaaobtençãodamajoração.
Majoração“perfildoempresário”:10%aatribuirparaempreendedorismofemininooujovem
(até35anos).Nestescasos,oempreendedordesignadoparaoefeitodevedeternomínimo
50%docapitaledesempenharcargodegerênciaouadministração.
O reembolso do subsídio atribuído deverá ser efectuado semestralmente durante os 3 anos
seguintes,posterioresaoperíododecarênciade2anosqueoprojectobeneficia.Ovalordo
subsídio a reembolsar pode contudo ser substancialmente reduzido, caso o mesmo se
converta em fundo perdido e que pode ir até ao limite de 75% do valor do incentivo. Para
beneficiardestaconversão,oprojectoésujeitoaumaavaliaçãodedesempenhodivididaem
duas fases. O primeiro momento de avaliação resulta da conclusão física e financeira do
projecto, onde se avalia o grau de realização do investimento (em tempo e valor) e que
permitetransformaremfundoperdido35%dolimitede75%previsto(35%x75%).Asegunda
fase de avaliação é efectuada tendo por base as metas económicas definidas no projecto
apresentado, e sua confrontação com os valores reais obtidos no ano pósprojecto (terceiro
exercício económico completo após a conclusão do investimento). A avaliação destas metas
económicas consiste na verificação dos indicadores apresentados na fase B dos critérios de
mérito do projecto, que iremos abordar de seguida. Esta 2ª fase contribui com um peso de
65%paraaavaliaçãodedesempenho.

CritériosdeMérito:
Decorrente do enquadramento do projecto na filosofia do SIInovação e no perfil específico
pretendido e definido no aviso de abertura de concurso, é definida uma metodologia para
selecção e hierarquização dos projectos baseada na medição de indicadores de mérito da

7

Existemalgumasexcepções,essencialmenteemprojectosnosectornoturismo.
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candidatura. As fórmulas e critérios específicos são apresentados no respectivo aviso de
aberturadeconcurso,sendopublicadoemconjunto,umreferencialdetalhadosobrecadaum
doscritérios.Assim,esemcolocaremcausaaideiadonegócio,aorientaçãodacandidatura
para os critérios de mérito é factor fundamental para o seu sucesso. A análise e
posicionamentodacandidaturanoscritériosdeméritodeveserumprocessorigoroso,sendo
que devido à sua complexidade e elevado conhecimento técnico, é conveniente o recurso a
serviçosespecializados.
Tendoporbaseoúltimoavisoparaconcursosaempreendedorismoqualificadodescrevemos
deseguidaasprincipaisvertentesdaanáliseaoméritodoprojecto:
CritérioA(pesonaavaliaçãode30%)–QualidadedoProjecto:assentanaconjugaçãodeuma
análise à coerência e pertinência do projecto (capacidade empreendedora, relevância dos
objectivos estratégicos, recursos, mercados, etc.), com o seu grau de inovação (inovação de
naturezaradical/ruptura, denaturezaincrementaloudenaturezaadaptativa,representando
umainovaçãoaoníveldaempresa,dosector,domercado,daregiãooudopaís);
CritérioB(25%)–ImpactodoProjectonaCompetitividadedaEmpresa:o1ºsubcritériomede
acapacidadedegerarvalor,calculadoatravésdarelaçãoentreoVAB8pósprojectoeovalor
do incentivo. O 2º subcritério mede a capacidade de penetração no mercado internacional
atravésdopesodovolumedenegóciosinternacionalnoanopósprojecto.
 Critério C (20%) – Contributo do Projecto para a Competitividade Nacional: dividese nos
subcritérios,“valoracrescentadoeefeitodearrastamentonotecidoeconómico”e“criaçãode
empregoaltamentequalificado”.Noprimeirocasopretendesemediracapacidadedecriação
de valor económico do negócio, bem como, o impacto do projecto na cadeia de valor,
cooperação interempresarial e interacção com entidades do sistema científico e tecnológico
nacional. Já a criação de emprego qualificado avalia a percentagem de postos de trabalho
criados para trabalhadores com qualificação igual ou superior ao nível VI (licenciatura). No
casodemicrooupequenasempresasdedevemsercriadospelomenos3postosdetrabalho,
sendoqueparaempresasdemédiadimensão,essenúmeroascendea9trabalhadores.
CritérioD(25%)–ContributodoProjectoparaaCompetitividadeRegionaleparaaCoesão
Económica Territorial: neste critério analisase a relevância do projecto nas prioridades
definidasparaaregiãoondeseinsereeavaliaseoseucontributoparaacriaçãosustentável
deriquezaeempregonoespaçoregionaldeinfluência.
De forma sintética, são estes os 4 critérios de mérito que permitem o cálculo do grau de
relevânciadoprojecto.Emcadacritérioaspontuaçõesoscilam numa escala de1a5,sendo
queaclassificaçãofinaldeméritodecorredaconjugaçãoponderadadasdiversaspontuações
obtidas nos critérios referidos. Os projectos consideramse elegíveis caso tenham uma nota
finaligualousuperiora3,00pontos,sendoqueasuahierarquizaçãodefinequaisosquesão
seleccionadosnumcenáriodeexcessodeprojectoselegíveisfaceaovalortotaldoincentivo
disponívelparaoconcursoaberto.

2.3.ProcessodeCandidatura
Oprocessodecandidaturadeveteromaiorrigorpossível,sendoessencialaexistênciadeum
planodenegócioselaboradoporpessoas/entidadescomasdevidascompetênciasequeesse
plano esteja perfeitamente alinhado com os critérios de mérito assinalados no aviso de
abertura de concurso. Este plano de negócios será um suporte para o formulário de
candidatura,oqualédensoerequermuitocuidadonoseupreenchimento.Aindaduranteo
processodecandidaturaéessencialconstituirumdossierparaoefeito,oqualdeverespeitar
regrasespecíficas.

PlanodeNegócios

8

ValorAcrescentadoBruto
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A elaboração de um plano de negócios é imperativo para um empreendedor que pretenda
submeteroseunegócioaumprocessodecandidaturanoâmbitodoSIInovação.Relembrese
queasalíneasg)eh)doart.10ºqueregulamentaestesistemadeincentivos,determinaqueo
projectodevedemonstrarviabilidadeeconómicofinanceiraesersustentadoporumaanálise
estratégica.
Oplanodenegóciospodeserdefinidocomoumdocumentoquepermiteanalisarosfactores
críticosparaosucessodeumnegócio.Deveráconsiderarascondiçõesdomeioenvolventee
os recursos internos da organização, bem como a definição das estratégias a implementar,
estabelecendo as diversas acções a empreender ao nível da oferta a desenvolver, dos
processos de trabalho a realizar, do alinhamento dos recursos a utilizar e das medidas a ter
comoreferêncianocontroloenamonitorizaçãodaactividade(Freire,2000).Paraalémdisso,
o plano de negócios deve, igualmente dar uma imagem precisa do presente e futuro da
empresa, mostrando a viabilidade económica e financeira do negócio e a sua capacidade de
crescimento de forma sustentada ao longo do tempo. Deste modo, podemos concluir que o
plano de negócios deverá representar uma verdadeira reflexão sobre o negócio e a melhor
maneiradeimplementálo,evidenciandoasreaispossibilidadesdeêxitodeumaempresa.A
suacorrectaelaboraçãoirápermitiraidentificaçãodosprincipaisriscosqueaempresaincorre
eadefiniçãodeacçõesquepermitamasuamitigação(Freire,2000).
Ao nível do risco do mercado, a análise estratégica da envolvente, da organização e dos
recursos internos permite a determinação de oportunidades e ameaças que possam
condicionar o sucesso da empresa, bem como verificar quais as competências internas a
desenvolver que se poderão traduzir em vantagens competitivas face aos concorrentes
directos. No que diz respeito, ao risco do negócio o estudo da viabilidade económica da
actividade,permiteverificarse,aolongodotempo,ovolumedenegóciosconseguecobrira
totalidade dos gastos e investimentos normais da actividade, gerando a rendibilidade
pretendida (Neves, 2002). Finalmente quanto aorisco financeiro a identificação da estrutura
financeiraautilizar,iráevidenciaroseuimpactonarendibilidadeparaoempreendedorena
capacidadefinanceiradaempresa,tantoaoníveldasualiquidezdecurtoprazocomodasua
solvabilidadesustentadaperanteasobrigaçõescomterceiros(Menezes,2003).

FiguraIV:Lógicadaelaboraçãoperiódicadoplanodenegócios
Desempenho Financeiro

• Crescimento: Ò quota de mercado; Ò valor para os
clientes
• Produtividade: melhorar a estrutura de custos;
aumentar a utilização dos activos
Impacto na Análise SWOT

Objectivos
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Diversificação de
Negócios
• Acção 1
• Acção 2
•…
Vantagens
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•…

Internacionalização
• Acção 1
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•…

Estratégia comercial: preços de venda, características dos produtos, promoções e descontos, canais de comercialização, comunicação,
parcerias e prazos de recebimento, de pagamento e de stocks

Plano de Investimentos
Organização e gestão

Produção e Operações

Comercial e Marketing

Qualidade

Fonte:ElaboraçãoPrópria

FormulárioeDossierdeCandidatura
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Após a realização do plano de negócios que fundamenta a candidatura a nível estratégico,
financeiro e de alinhamento com os objectivos do aviso de abertura de concursos, o
empreendedor formaliza a candidatura do seu projecto, mediante formulário específico e
disponibilizado no site do QREN junto ao aviso. De facto, aconselhase que a elaboração do
planodenegóciostenhajáematençãooscamposdeinformaçãoconstantesdoformulário,os
quaissãonapráticaoresumodeumplanodenegóciosparaoprojectoeumaverificaçãoclara
da inserção do mesmo nos critérios de mérito definidos. O último formulário disponível
(referente ao aviso 03/SI/2012) exigia um conjunto de informação, onde destacamos os
seguintesaspectos:
Justificaçãodoenquadramentodoprojectonoâmbitodosrequisitosapresentadospeloaviso
deaberturadeconcurso(incluindoainserçãonasEECClusters,seaplicável);
 Confirmação das condições de elegibilidade do promotor e sua caracterização geral (dados
legaisehistóricosdaempresa);
 Análise estratégica do promotor, descrevendo o historial da empresa / empreendedor e
identificando os pontos fortes e fracos nas diversas áreas organizacionais, bem como,
descrevendoosseusprodutos,mercadosalvo,referênciasexternaseoconjuntodeameaçase
oportunidadescomqueonegócioseirádeparar.Nesteâmbito,devereforçaraformacomoo
investimentoelegívelirácontribuirparafortaleceraempresa,aproveitarasoportunidadese
reduzirasameaças.
 Prestação de informação financeira e decorrente da análise económica de viabilidade,
nomeadamenteobalançoshistóricoseprevisionais,demonstraçõesderesultadoshistóricase
previsionais,adecomposiçãodasvendasporprodutosemercados,oplanodefinanciamento,
evoluçãodoquadrodepessoal,entreoutrainformaçãodecarizeconómicofinanceiro.
 Caracterização e calendarização do investimento. A secção referente ao “Quadro de
Investimento”devemereceromaiorcuidadonoseupreenchimento.Nestequadrocadalinha
correspondeaumadespesaemquedeformadetalhadasedescreveoseuenquadramentono
projecto (designação, data de realização, valor de aquisição, elegibilidade, classificação de
despesa, mercado a que se destina, tipologia de investimento, classificação contabilística e
estabelecimentoondeseráimplementadaadespesa).Qualquererronopreenchimentopode
conduzir à invalidação de um determinada despesa como elegível e logo deixar de ser
consideradaparaocálculodeincentivoareceber.
 Enquadramento do projecto nos diversos critérios de mérito. Estes campos de
preenchimento (texto livre) são fulcrais para a classificação da candidatura, pelo que, deve
ficar claro a forma como as acções a desenvolver se enquadram e produzem o impacto
esperadonoscritériosdemérito.
Paraexplicaçõesadicionaissobreopreenchimento,éigualmentedisponibilizadonapáginada
internetdoQRENoguiadoformulário.Poroutrolado,oempreendedordeveterematenção
que a data limite para entrega da candidatura está estabelecida no aviso do concurso em
aberto, não existindo excepções. Por vezes, a incorrecta apreciação à complexidade e
morosidadenopreenchimentodoformuláriolevaaonãocumprimentodaentreganoperíodo
estabelecido e assim invalidar todo o esforço e investimento realizado para aformulação da
candidatura.
Oprocessodecandidaturaobrigaaindaàconstituiçãodeumdossierespecíficoparaoefeito,
ondeéguardadaadocumentaçãofísicaquesustentaainformaçãoprestadanoformulárioe
que será alvo de verificação pela entidade gestora do projecto (por norma o IAPMEI). Neste
âmbito,sugerimosaseguinteestruturaparaodossier:
 Documentação da empresa (pacto social, declaração de início de actividade, certificação
PME,etc.);
 Documentos dos sócios e participações detidas (cópia dos documento de identificação,
currículosedocumentosrelativosaparticipaçõesemoutrasempresas);
 Documentos contabilísticos e fiscais (relatórios e contas, modelo 22, declaração anual,
outros);
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 Documentos do projecto: Investimento (cópias das facturas proforma ou orçamentos
relativos a todas as despesas registadas no “Quadro de Investimentos” do formulário. Cada
factura proforma/orçamento deve estar numerada de acordo com a numeração do quadro
referido);
 Documentos do projecto: Financiamento (cópias da declaração de responsabilidade do
promotoremassegurarpartedofinanciamentoviacapitaisprópriosecópiasdecontractosou
declaraçõesdecompromissoestabelecidoscomentidadesfinanceirasparafinanciamentodo
projecto);
 Sustentação e formulário de candidatura (cópia do plano de negócios e do formulário de
candidaturasubmetido);
Documentaçãodiversacomrelevânciaparaoprojecto.

2.4.ContratodeIncentivoseExecuçãodoProjecto
O aviso de abertura de concursos define a data limite para a divulgação dos resultados
referentes à aprovação das candidaturas. Após a notificação da decisão de aprovação é
disponibilizado o contrato de incentivos na área “Consola do Cliente” no site do IAPMEI. O
empreendedoraoefectuarajáreferida“CertificaçãoPME”criaumacontanositedoIAPMEI,
ondeposteriormenteatravésdaopção“ConsoladoCliente”podeacederatodooprocessoda
candidatura,bemcomo,gerirpartedainteracçãocomoIAPMEInodecorrerdaexecuçãodo
projecto.
Normalmente,aentidadepromotoratem20diasúteisparaassinarocontratodeincentivos.É
importante que o empreendedor analise com cuidado as diversas cláusulas do contrato e
principalmente verifique se o quadro de investimentos anexo apresenta divergências face à
candidatura.Nocontratoencontramosumconjuntodeobrigaçõesdopromotornaexecução
doprojecto,sendoquechamamosàatençãoparaalgunsaspectosimportantes:
Existênciadeumacláusulade“condiçõesespecíficas”quevinculaaatribuiçãodoincentivoà
realizaçãoobrigatóriadedespesasconsideradasfundamentaisparaacoerênciadoprojecto;
 A execução do projecto deve realizarse nos termos e prazos constantes do processo de
candidatura. Qualquer alteração deve ser comunicada e devidamente justificada ficando à
análisedoIAPMEIaaprovaçãodestasalterações;
 Criar um sistema contabilístico separado (contas próprias) para identificar os movimentos
relacionados com o projecto. Para o cumprimento desta obrigação é aconselhável existirem
dossiersseparadosdacontabilidaderegular,ondesejamarquivadososcomprovativosrelativo
acadainvestimentoeaosdiversosfinanciamentoscontempladosnoprojecto;
Manterafectosàrespectivaactividadeosactivosrespeitantesaoinvestimentoapoiado,bem
comoalocalizaçãogeográficadefinidanoprojecto,duranteoperíodomínimoestabelecidono
contrato;
 Prestar nos prazos estabelecidos todos os elementos solicitados pelas entidades
competentesrelativamenteaoacompanhamento,controloefiscalizaçãodoprojecto.
Outro aspecto importante da execução do projecto prendese com o recebimento dos
incentivoscontratualizados.Porregra,oincentivoéatribuídoapósarealizaçãodasdespesase
de forma faseada. De referir, que a realização da despesa para efeitos de recebimento do
incentivo,sóocorrecomopagamentodamesma.Atravésda“ConsoladoCliente”épossível
efectuarospedidosdereembolsomedianteumformulárioparaoefeitoeondeseassinalaas
despesasrealizadaseseinsereinformaçãosobreosdocumentosqueassuportam.Quandoa
despesaelegívelésuperiora200.000eurosopedidodeveservalidadoporumrevisoroficial
decontas(ROC).Paraentidadescommenorvolumededespesaenãosujeitasacertificação
legaldecontas,essavalidaçãoéefectuadapelotécnicooficialdecontas(TOC).
O recebimento do incentivo após a realização da despesa é na prática um problema para a
maioria dos empreendedores na sua gestão financeira, pois implica que estes suportem
antecipadamenteessasdespesas.Nestesentido,existeapossibilidadedesepedirumpedido
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deadiantamentode50%doincentivoaprovado9contraaprestaçãodeumagarantiabancária,
sendoqueesteadiantamentovaisendodeduzidonospedidosdereembolsoposteriores.Esta
opçãovemfacilitaraexecuçãodoprojecto,sendoutilizadapelospromotoresemgrandeparte
dosprojectosapresentados.

Conclusão
O principal objectivo do presente trabalho tem por base uma análise ao SIInovação na sua
vertente de apoio ao empreendedorismo qualificado. A abordagem, procurou resumir o
enquadramento, requisitos e execução de uma candidatura neste sistema de incentivos,
semprecomapreocupaçãode,combaseemexperiênciarealdosautores,chamaràatenção
do empreendedor para os aspectos chave para o sucesso de um eventual concurso neste
âmbito.Estesistemadeincentivosécomplexo,exigeumprojectojádealgumadimensão,mas
édefactonocenárioactual,umaoportunidadeimportantedefinanciamentoaconsiderarpor
umempreendedorquedetenhaumaideiainovadoraecompotencialdevaloracrescentado.
Comparativamente a outras fontes de financiamento estamos perante um financiamento à
taxazeroecompossibilidadedeserconvertidoafundoperdido.
Apesardeestesistemadeincentivosserbastanteespecíficoeaaberturadeconcursosfeitade
formasazonal,grandepartedosconselhosaquiapresentados,sãoextensíveisaoutrotipode
concursos de financiamento, quer ao nível da preocupação de enfoque nos requisitos do
programa,queratravésdachamadadeatençãoparaconstrangimentos que podemadvir de
um processo de candidatura. Neste sentido, entendemos que o trabalho é um importante
contributo para o empreendedorismo, sempre que se coloque a oportunidade de recorrer a
fundoscomunitários.
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Resumo: A Política de Coesão, no quadro das políticas de desenvolvimento regional, parece
assumir ainda maior relevância no atual contexto de crise financeira e económica, como
ancoragem para o fortalecimento territorial no difícil jogo da competitividade e
sustentabilidade num mundo globalizado. Na nova Agenda Territorial, adotada da Estratégia
Europa2020,aimportânciadacoesãoterritorialapardaeconómicaesocialsurgedefinida
em 6 prioridades, das quais se destaca a “integração territorial das regiões funcionais
transfronteiriçasetransnacionais”.Naesteiradoquesetemvindoaadotar,nomeadamente
naAgendaTerritorialde2007,enfatizaseolocaleaadaptaçãoàsuadiversidadeepreconiza
seoestímuloaabordagensexperimentaisnaimplementaçãoedesenvolvimentodepolíticas
regionais. A cooperação territorial europeia, como parte integrante do QREN, é tida como
componentedecisivadapolíticaregional,cujavertenteinterregionalvisapromoversinergias
entreosprincipaisatoresregionais,nacionaisecomunitáriosdapolíticadecoesão,deformaa
capitalizar as boas práticas na gestão das intervenções estruturais na Europa. Na 4ª
convocatóriaparaosprojetosnoâmbitodoProgramaINTERREGIVC,foiaprovadooprojeto
WINNET8 (2010/2011) cujo principal objetivo consistia em contribuir para o crescimento
regional através do reforço da participação das mulheres no mercado de trabalho,
promovendo o empreendedorismo feminino, a inovação e a tecnologia. O projeto foi
executadoporumaparceriaconstituídaporregiõesde8paísesBulgária,Escócia,Finlândia,
Grécia, Itália, Polónia, Suécia e Portugal (Alentejo)  e desenvolveuse através de um
intercâmbiointerregionaldeboaspráticas,visitasdeestudo,pesquisaeplanosdeaçãoque
abordavam a situação das mulheres no mercado de trabalho e formas de promover a sua
melhoria. O carácter inovador da metodologia de intervenção baseouse na constituição em
cadaregiãodeumMultiActorGroup,destinadoainteragircomasautoridadesdegestão,as
autoridades locais e regionais, empresas, instituições de pesquisa, organizações do
voluntariadoeONG.Complementarmenteematerializandooobjetivoprincipaldoprojeto,a
Região Alentejo comprometeuse a criar as condições materiais e políticas que permitam
instalarnoAlentejoCentral,em2012,umCentrodeRecursosedeApoioaMulheresWRC,
que fomente a igualdade de género e a inovação no mercado de trabalho e a reforçar a
articulaçãoinstitucionaldasentidadesparceirasdoMAG,visandoacontinuidadedotrabalho
em parceria. Esta partilha de conhecimentos e de experiências de diferentes países/regiões,
assumeparticularinteresse,nomeadamenteemterritóriosdebaixadensidadecomvistaaque
beneficiem de um aumento da integração e da coesão económica e social em domínios de
importânciaestratégica.Éoquesepretendereforçar,comaapresentaçãodestecasoquese
desenvolveucombaseempressupostosmetodológicosinovadores,osquaispossibilitarama
promoção de sinergias no domínio do empreendedorismo por parte dos atores regionais e
locais,comobjetivoscomunsdedesenvolvimentoterritorial.
Palavraschave:políticasdecooperaçãoterritorial;empreendedorismoemterritóriosdebaixa
densidade;metodologiaparticipativa;projetoWINNET8;AlentejoCentral.

Abstract: Cohesion policy, within the framework of regional development policies, seems to
assume even greater importance in the current context of the financial and economic crisis,
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how to strengthen territorial anchoring in the difficult game of sustainability and
competitiveness in a globalised world. In the new Territorial Agenda, adopted from Europe
2020strategy,theimportanceofterritorialcohesion–astheeconomicandsocial–appearsset
on 6 priorities, among which stands out the "territorial integration crossborder and
transnational functional regions". In the wake of what has been adopted, in particular on
Territorial Agenda 2007, it is emphasized the local and the adaptation to its diversity and
provided the stimulus to experimental approaches in regional policy development and
implementation. European territorial cooperation as an integral part of the NSRF (National
StrategicReferenceFramework),isgenerallyregardedasthedecisivecomponentofregional
policy, whose interregional strand aims to promote synergies between the key regional,
nationalandcommunityactorsofcohesionpolicy,inordertocapitalizeonthegoodpractices
inthemanagementofstructuralinterventionsinEurope.Withinthe4thcallforprojectsinthe
ambit of the INTERREG IVC, was approved the project WINNET8 (2010/2011), whose main
objective was to contribute to regional growth through enhanced participation of women in
the labour market, promoting female entrepreneurship, innovation and technology. The
projectwasrunbyapartnershipconsistingofthefollowingeightcountries’regionsBulgaria,
Scotland, Finland, Greece, Italy, Poland, Sweden and Portugal (Alentejo) and developed
through interregional exchanges of good practices, study visits, research and action plans,
which addressed the situation of women in the labour market and ways to promote its
improvement. The innovative character of the intervention methodology was based on the
Constitution in each region of a Multi Stakeholder Group, designed to interact with the
managing authorities, regional and local authorities, companies, research institutions,
voluntaryorganizationsandNGO.Complementarilyandmaterializingthegoaloftheproject,
theAlentejoRegionundertooktocreatethematerialconditionsandpoliciesthatallowinstall
on Alentejo Central, in 2012, a Resource Center and Support to Women  WRC, which
promotes gender equality and the innovation in the labour market and to strengthen the
institutional articulation of the partner entities of MAG aiming at the continuity of work in
partnership. This sharing of knowledge and experiences from different countries/regions,
takesparticularinterestinparticularinlowdensityterritorieswithaviewtobenefitingfrom
an increase in the integration and economic and social cohesion in areas of strategic
importance. Is what we intend to strengthen, with the presentation of this case, that was
developedonaninnovativemethodologicalbasis,whichallowedthepromotionofsynergiesin
thefieldofentrepreneurshiponthepartofregionalandlocalactors,withcommongoalsof
territorialdevelopment.
Keywords: Territorial cooperation policies; Entrepreneurship in low density territories;
Participatorymethodology;WINNET8project;AlentejoCentralSubregion.

1.INTRODUÇÃO
A dinâmica das sociedades modernas e consequente desenvolvimento está intrinsecamente
associada à existência de uma cultura que estimule e potencie o espirito empreendedor, a
qualidade,ainovaçãoerisco.
Aspolíticascomunitáriastêmreveladouminteressecrescenteemdesenvolveriniciativasque
visemfomentaroempreendedorismo,enquantoumadasformasdeultrapassarasaltastaxas
dedesempregoqueseverificamnaatualsituaçãodeestagnaçãooudereduzidocrescimento.
Concomitantemente, a União Europeia pretende inverter a tendência de uma menor
apetênciadoseuropeusparaconcretizaremprojetosempresariais,comparativamenteaoque
se verifica noutros espaços económicos. Hoje em dia, o empreendedorismo, nomeadamente
na sua dimensão empresarial, temse assumido como um conceito muito em voga em
Portugal,portadordeumanovadinâmicaedesignificativaprojeçãopública.
A pertinência atribuída ao empreendedorismo na sustentabilidade do desenvolvimento
regional, remetenos para a necessidade de identificar casos / experiências desenvolvidos
comoprocessosdedesenvolvimentoparticipados.
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Apresentase neste trabalho uma experiência que complementa os efeitos das políticas
públicaseprogramaspúblicoscomimpactonapromoçãodoempreendedorismo.
Pretendeseassimalargarocampodeobservaçãosobrearelevânciadeiniciativasedeatores
que contribuem para potenciar os esforços das autoridades centrais, regionais e locais, nas
respostasàsaspiraçõesdosempreendedorespotenciaiseestabelecidos.
Asreferidaspolíticaspúblicas,protagonizadasgeralmentepeloMinistériodaEconomiaepelo
MinistériodoTrabalhoedaSolidariedadetêmsidofrequentementeapoiadasporprogramas
de iniciativa comunitária, na observância do princípio da adicionalidade. A politica de
desenvolvimento regional, em particular, e o sistema de politicas públicas com impacto
territorial adotadas em Portugal, no geral, têm vindo a estar fortemente alicerçadas nos
sucessivosperíodosdeprogramaçãodosFundosEstruturais,ouseja“…nãoexisteemPortugal
qualquer tradição ou experimentação de politica regional (regional policy) desligada da
programação dos Fundos Estruturais. Não existe um corpo estabilizado de políticas públicas
com essas características que possam considerarse autónomas face aos diferentes
instrumentosdepolíticacomcofinanciamentocomunitário.Nestecontexto,osprocessosde
experimentação e aprendizagem realizados em torno da aplicação deste tipo de políticas
acontecemexclusivamentenoâmbitodoframeworkdaprogramaçãodeFundosEstruturais”
(Figueiredo,2010:65)
É, tendo em atenção este quadro, que se aborda no presente artigo uma experiência
consubstanciadanumprojetotransnacionalquetevecomofinalidadeolançamentodasbases
deumCentrodeRecursosdeApoioaoEmpreendedorismonoAlentejoCentral.
Por se este se encontrar em fase de lançamento, são apresentadas as motivações que
permitiram a sua criação no âmbito de um projeto de cooperação interregional, de
capitalização de boas práticas, e analisada criticamente esta decisão no plano nacional 
Alentejo Central  como uma estratégia de superação dos problemas identificados neste
território de baixa densidade na área do mercado de trabalho, nomeadamente para as
mulheres.Asestratégiascoletivasalicerçadasnumtrabalhoemparceriaeculturadeparceira,
sãodiscutidasfaceàmetodologiaparticipativaqueestevenabasedoprojetoWINNET8em
análise.
AanálisecríticadesteprocessodecriaçãodoCentrodeRecursosedosdesafiosquecolocaa
sua continuidade, suscitaram a formulação de várias questões inseridas nas orientações dos
promotoresdoSeminário.
A informação necessária para os leitores ficarem inteirados da problemática exposta,
encontrase sistematizada nos três principais seguintes pontos: i) Cooperação Territorial e o
Desenvolvimento Regional; ii) O Programa de Cooperação InterRegional e a experiência do
projeto Winnet 8, e iii) Capitalização do trabalho realizado com vista à consolidação do
trabalhoemredeedaculturadeparceria.

2.COOPERAÇÃOTERRITORIALEODESENVOLVIMENTOREGIONAL
2.1.PoliticasComunitáriasdeCooperaçãoterritorial
A política regional portuguesa está historicamente enraizada na execução dos Fundos
Estruturais da União Europeia e no momento atual é alvo de um complexo processo de
transformação.
MasapolíticaregionalnãofiguravaentreaspolíticascomunsconstantesnoTratadodeRoma
(1957),nãoobstanteseencontrarprevistoàépocaoFundoSocialEuropeudirigidoàsregiões
menosdesenvolvidas.Sócomo1ºalargamentocomunitário(1973)sesentiuanecessidadede
ter em consideração a política regional e de criar um fundo que lhe confira recursos: FEDER
(1975), mecanismo financeiro que visava ajudar o crescimento das regiões menos
desenvolvidas ou com sérios problemas económicos provocados pelos processos de
reconversão e declínio industrial. Todavia, até ao Tratado do Ato Único, não se encontra
verdadeiramente uma preocupação regional por parte das autoridades comunitárias. Tendo
esteinstituídooMercadoÚnico(1992)econsolidadoaindaoconceitodecoesãoeconómicae
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social entre todos os territórios da União Europeia, tido como básico para a construção
europeia.
Se a coesão económica e social é um objetivo fundamental da União Europeia, a Política de
Coesão é o instrumento privilegiado para a realização desse objetivo promovendo o
desenvolvimentoharmoniosoeequilibradodaUE,istoévisandoareduçãodasdisparidades
entreosníveisdedesenvolvimento,acoesãosocialeacriaçãodeoportunidadesemtodoo
território da União. Assim, neste novo contexto, a Política de Coesão é marcada por três
grandes objetivos: 1) Convergência; 2) Competitividade regional e emprego; 3) Cooperação
territorialeuropeia.
A coesão territorial, como 3º pilar da Politica de Coesão na União Europeia, “deveria poder
responder, de forma mais eficiente do que tem feito até agora, às necessidades e
característicasterritoriais,aosdesafiosgeográficoseoportunidadesespecíficasdasregiõese
dascidades.Porestarazão,defendemosanecessidadedadimensãoterritorialdesempenhar
umpapelmaisimportantenafuturapolíticadecoesãoafimdepromoverobemestarsociale
económico”(RIMDUCT,207:1).
Aintegraçãodadimensãoterritorialnapolíticadecoesão,considerandoasespecificidadesde
cadaterritórioearticuladacomanoçãodecoesãoterritorial,encontraseligadaàsconclusões
doRelatórioBarca(Barca,2009)dasquaissedestacaaquecorrespondeànecessidadedea
Europaprecisar“deumapolíticadefomentoeconómicoesocialtalhadaparaasnecessidades
específicasderegiõesmuitodiferentesentresi”(Barca,2009),sendonecessárioPLACEBASED
Approaches(intereintrasectoriais)eexplicitandoclaramenteosspatialimpactsofnonspatial
policies–policieshavetobeplacebasedforlocaldesign,controlandlegitimacy.
Face ao exposto, parece ser indiscutível que a questão central radica na necessidade de
conferirumadimensãoterritorialàspolíticassectoriaisdenaturezaeconómicaesocial(razão
pela qual é tida como a terceira dimensão da política de coesão), estabelecendo ações
concretassobreoterritórioquerespondamaobjetivoscomuns,atravésdepolíticassectoriais
articuladasecoerentesentresi(RamoseCorreia,2010).
Em paralelo, e de acordo com R. Baleira (2010) é possível identificar em Portugal uma
mudança de paradigma na política de desenvolvimento regional, à semelhança de outros
países da OCDE. Esta nova abordagem politica com realce para a competitividade dos
territórios–premissafundamentalparaprosseguiracoesãoterritorialapoiasefortemente
em parcerias com atores vocacionados para dinamizar o trabalho em rede com o tecido
económicoesocialdosseusterritórios.
Osinstrumentosdapolíticadedesenvolvimentoregional,emPortugal,eemparticularosque
foramdefinidosnodecorrerdoúltimociclodeprogramaçãocomunitária,respondemaestas
novas orientações, dos quais se destacam os programas INTERREG por corresponderem à
problemáticaselecionadaparaopresenteartigo.
A diversidade regional no âmbito da UE é uma característica muito apreciada, porém a
insuficiente ligação entre as regiões constitui uma perspetiva menos atraente, pelo que os
programas INTERREG pretendem dar resposta a esta questão. Enquadrados num dos três
objetivosdapolíticadecoesãodaUECooperaçãoterritorialeuropeia–contanomomento
coma4ªsériedeprogramas110queintegratrêsníveisdeintervençõesconjuntasdosEstados
membros em ações de desenvolvimento territorial integrado, são eles: A  transfronteiriço
(cooperação transfronteiriça, “apagando” fronteiras”); B  transnacional (cooperação
transnacional, partilhando experiências) e C  interregional (cooperação interregional,
trabalharemrede).

10

Desde1989,aComissãoEuropeiaconcedeuapoioàcooperaçãoterritorialfinanciando14gruposdeprojetospilotos(aoabrigo
do art 10ºdo FEDER, um ano depois a partir desta experiência a Comissão Europeia criou a Iniciativa Comunitária INTERREG I
(1990.1994), seguindose as outras séries nos ciclos de programação comunitária de 1994 – 1999 e 20002006. O INTERREG III
demonstrouanecessidadedestasabordagenspeloquenoperíodode20072013oINTERREGIVpassouaseroterceiroobjetivo
dapolíticadecoesãodaUE:oobjetivoda"CooperaçãoTerritorialEuropeia".
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OreposicionardasintervençõesINTERREG,passandodeiniciativascomunitáriasaprogramas
operacionais, parece realçar desde logo a importância que lhe é atribuída no contexto
comunitário.OcrescenteinteressenosProgramasdeCooperaçãoTerritorialEuropeia,ecomo
objetivodedaraconhecerasuaimportância,nodia21desetembro/12foicomemoradopela
1ªvezoDiadaCooperaçãoEuropeia.

2.2.Estratégiasdedesenvolvimentoemterritóriosdebaixadensidade
Osdesequilíbriosquepodemserobservadosnumaunidadegeográfica(espaçosupranacional,
Nação,Região)possibilitamdiversasclassificações,umadasquaisacolhenasuanomenclatura
osterritóriosdebaixadensidade
Partindo da perspetiva adotada pelo PROVERE (2008) da noção de Territórios de Baixa
Densidade (TBD), a partir da qual se justifica uma intervenção com atributos específicos, o
presenteartigoenquadrasenasabordagenscentradasemtaisterritórios.
Os TBD estão maioritariamente associados a territórios do interior do país com baixa
densidadesociodemográficaecumulativamentedenotaminsuficiênciasemtermos:
i)económicosdiminutonºdeatividadesdebaseeconómicaedeoportunidadesdeempregos
oferecidas,assimcomoamanifestaexiguidadedosmercadoslocais;
ii)urbanosreduzidadimensãodegrandepartedosseusaglomeradosurbanos;
iii) institucionais – numero insuficiente de entidades com atribuições e competências de
proximidade;
iv)sociais
v)relacionais–escassaeficácianoestabelecimentodeparcerias(MartinseFigueiredo,2008)
Estas múltiplas componentes da baixa densidade tendem a reforçarse mutuamente, cujas
contínuasinteraçõesformamumprocessodecausalidadecircularcumulativo,queseacentua
emterritórioscomlocalizaçãogeográficaperiféricaepredominantementerurais.
Estes territórios, de acordo com a sua especificidade, implicam a adoção de estratégias de
desenvolvimento a serem implementadas tendo em atenção caraterísticas que assumem
váriosaspetosdesfavoráveis(reduzidamagnitudesquantitativasedeescalasmuitoescassa).
Ageneralizadadiminutaexpressãodosrecursosexigequeestesdevemserpotenciadoatravés
dotrabalhoemredeedaculturadeparceria,nomeadamentepromovendoocapitalsocial11.
Múltiplasedissociadasestratégiasqueenvolvamcadauma,daspoucasentidades,nãoserão
certamente medidas favorecedoras deste tipo de territórios. Importa portanto estimular a
concretização de atuações coletivas de forma integrada, uma vez que as iniciativas de base
local e regional de per si, sem que haja um modelo integrado dão origem à delapidação de
recursoseaodesaproveitamentodesinergias.
Abordagem quevaiao encontroaos contributosdeváriosautoressobreaproblemática dos
territórios de baixa densidade e a construção de estratégias às escalas local e regional,
nomeadamente os que defendem que a diferença entre territórios baseiase na cultura
políticadosmesmosenasuacapacidadecriare/oureforçarbaseseredesdecapitalsociale
capacidadeinstitucional(Covas,2007;Silva,2010).Oterritórioétidocomoumdosrecursose
agentes do processo de desenvolvimento acentuandose a necessidade de estimular o
desenvolvimentodeparceriaseoaparecimentodeestratégiascoletivas.Abordagenscoletivas
que devem conseguir ultrapassar a influência que as elites tradicionais desempenham na
comunidade, nomeadamente na monopolização e decréscimo da participação que podem
provocar (Fermisson, 2005). O desenvolvimento de redes sociais radica na capacidade de
mobilizaçãoearticulaçãodasváriasformadeconhecimentolocaledosdiferentesatores,de

11

 Entendase capital social como “As instituições, relações e normas que dão forma à qualidade e quantidade das interações
sociais de uma dada sociedade. Cada vez mais se verifica que a coesão social é essencial para que as sociedades prosperem
economicamente e para que o desenvolvimento seja sustentável. O capital social não é apenas a soma das instituições que
alicerçamasociedade–éacolaqueasmantémunidas.Aperspetivamaisalargadadecapitalsocialincluioambientepolíticoe
socialquedáformaàestruturasocialepermitedesenvolverasnormas”(Woolcock,M.;Narayan,D.2000).
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modo a se constituírem um recurso de capital institucional que possibilite a legitimação das
estratégiascoletivas,comvistaaumaatuaçãomaiscélereeeficiente(Healey,1998)

2.3.Oempreendedorismoeagenteslocaisnabasedasdinâmicasterritoriais
Opapeldoempreendedorismomudousubstancialmenteaolongodoúltimoséculo.Nosanos
que se seguiram à II Grande Guerra, a importância da atividade empreendedora foi muito
afetadaenegligenciadaemfavordasgrandesorganizaçõesedoimpactoeconómicoqueestas
demonstravamter(pelomenosasteoriaseconómicasassimoindicavam)equeseesperava
ver consolidado no futuro. As investigações no domínio da economia deram origem a um
conjunto de teorias que apontavam para o domínio das grandes empresas, revelando as
pequenas e médias empresas como menos eficientes, menos inovadoras e tendencialmente
menosimportantesparaaeconomiaamericanaetambémparaaeuropeia(Audretsch,2002).
O que a literatura mais recente (Loveman e Sengenberger, 1991; Acs e Audretsch, 1993,
citados por Audretsch, 2002) viria a revelar, é que esta situação se inverteu completamente
nosúltimosanosdoséculoXX.Oempreendedorismotornouseomotordodesenvolvimento
económico e social, um pouco por todo o mundo. Segundo Audretsch (2002), o papel do
empreendedorismo mudou drasticamente das economias tradicionais para as novas
economias.
Os objetivos de desenvolvimento assentes na inovação definidos na Cimeira de Lisboa e a
estratégiadecoordenaçãoabertaelegidacomometodologiaestabeleceramanecessidadede
criação de plataformas de partilha de conhecimento. Neste contexto objetivase maior
transparênciaeresponsabilizaçãoaoníveldaspolíticasdedesenvolvimento,assimcomouma
metodologiamaisparticipadaeflexívelnasuaconceçãoeexecução.
Um processo de desenvolvimento sustentado não é viável sem inovação o que implica
contributos do empreendedorismo em todas as suas vertentes.12 Nos territórios de baixa
densidade um tal processo só pode alcançar sucesso estribado na efetiva promoção de uma
cultura de parceria, e baseado nas características diferenciadoras / distintivas do território,
requer o envolvimento de todos em geral e, do cidadão empreendedor em particular,
Podemosassimafirmaremsumaque,umadinâmicaterritorialfavorávelrequeraapostaem
atividadesinovadorasecompetitivasenumabasedecooperaçãoedeparceria.
É possível assim criação de condições que favoreçam a constituição de empresas, de
empreendimentos sociais, bem como iniciativas de empreendedorismo interno,
correspondendoàsnecessidadesdedesenvolvimentodeumterritório.
O Alentejo é caraterizado pela aversão ao risco e por um reduzido espírito empreendedor,
panoramaquediversasentidadestêmprocuradomodificarnosúltimosanos.Assimnoquese
prende com a criação de empresas, o incentivo e apoios (ao abrigo de políticas públicas e
protagonizadospordiversasentidadesdebaselocaleregional),quetêmsidoconcentradosna
promoçãodoempreendedorismoforamreforçadosnoAlentejoCentralcomaimplementação
doprojetoWinnet8.

3.OPROGRAMADECOOPERAÇÃOINTERREGIONALEAEXPERIÊNCIADOPROJETOWINNET
8
3.1.DoproblemaemquestãoaoProjetoWINNET8
O projeto WINNET 8 foi aprovado conjuntamente com mais 73outras candidaturas em 5 de
Novembro de 2009 no âmbito do Programa Interregional de Cooperação (INTERREG
IVC:http://www.interreg4c.net/Projects.html ), o qual favorecia a cooperação entre
autoridades e atores no nível regional e local de diferentes países da EU27 mais Noruega e
Suíça. Os referidos projetos encontravamse vocacionados para troca e transferência de

12

Sãováriasasformasqueoempreendedorismopodeassumir,edasquaisdestacamosoempreendedorismoempresarial,e,o
empreendedorismo social e o empreendedorismo interno (estas duas muito relevantes nos territórios de baixa densidade
populacional)
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experiências,e,paraodesenvolvimentoconjuntodeabordagens,medianteinstrumentosque
visavam melhorar a eficácia de políticas de desenvolvimento regional e contribuir para a
modernizaçãoeconómicalocal.
A candidatura “WRC FTN”, posteriormente designado de WINNET 8, foi desde o início
coordenado e dirigida pelo seguinte conjunto de parceiros suecos: i) Município de Älvdalen
(parceiro líder, ii) Federação Nacional de Centros de Recursos das Mulheres e, iii) Agência
SuecaparaaEconomiaeCrescimentoRegional,localizadosnaRegiãodeDalarna.Estaparceria
foiportantoconstituídacomoobjetivodesetornarumaRededeProcuraRápida.Oprojeto
que esses parceiros desenharam foi apresentado em cooperação com os seguintes 7 países
parceiros de Estados Membros da U.E.: Portugal (Universidade de Évora e CCDR Alentejo);
Bulgária;Finlândia;Grécia;Itália;Polónia,eReinoUnido.
Mais especificamente, esta iniciativa estava direcionada para combater os seguintes
obstáculosàcompetitividadeeaocrescimentoeconómicoregional:i)abaixataxadeemprego
entre as mulheres, ii) o mercado de trabalho segregado horizontalmente e, iii) a insuficiente
preparação das mulheres em empreendedorismo, inovação e tecnologia, e encontravase
estruturada em torno das três seguintes componentes: Componente I: Administração e
Coordenação; Componente II: Comunicação e Disseminação, e, iii) Componente III: Troca de
Experiências
A Rede de Procura Rápida pretendia capitalizar as práticas desenvolvidas pelos Centros de
Recursos de Mulheres (WRC) em cooperação com autoridades, empresas e institutos de
pesquisa.OmodelosuecoparaconstituiçãodeWRClocaistematraídomuitointeresseetem
sidoexportadoparaváriospaíseseuropeus.AtarefaprincipalparaumWRClocaléaumentar
onúmerodemulheresparticipantesnodesenvolvimentoeeconómicoe,cadacentrodeverá
serimplementadocombasenasnecessidadeslocais.Estescentrosapoiam:
xMulheresquecontribuamparaodesenvolvimentoruraleurbano;
xSectorescompotencialemcadaregião,comoporexemplooturismonoAlentejo;
x Sectores com potencial de atrair mais mulheres, como por exemplo TI (Tecnologias e
Informação);
xIníciodenegóciosedesenvolvimentodeiniciativas;
xFormaçãoeaprendizagemaolongodavidae,
x Mulheres com diferentes formações, desde desempregadas com baixa formação até
licenciadaseinvestigadoras.
AsfunçõesdumWRCconsistemassimem:i)investirnasmulheres,e,ii)serumcentropara
informaçãoeumlocaldeencontroparamulheres,ondeseaconselhemsobrecomoproceder
paraconcretizarassuasideiaseparamediarcontactoscomoutrasredesdemulheres.
Sublinhese que no Alentejo, bem como em outras regiões de Portugal, são importantes as
açõesparapromoverosWRClocais,aaprendizagemaolongodavida,aformação,
os conhecimentos em TI e Empreendedorismo, como forma de aumentar a participação das
mulheresnomercadodetrabalho.

3.2.OsantecedentesdoProjetoWINNET8
Em2006foiformadaumaassociaçãoeuropeiaWINNETEuropeparaWRCsehojeemdiaa
associaçãotemmembrosem21países.
Neste âmbito existem já vários exemplos de projetos de sucesso, realizados em cooperação
entre WRC, Universidades e Empresas (tipo de cooperação designado por Tripla Helix), que
decorreram na Suécia e outros Estado membros da U.E. Por exemplo, no Condado de
Gävieborg, onde está localizada a sede da WINNET Europa, a empresa multinacional Grupo
Sandvik cooperou com as representas de WRC em iniciativas direcionadas para o
recrutamentodemulheresparaaempresaparaaproduçãodeaço,paratrabalhosemICTe
paralugaresdechefia.OsWRCestãotambémenvolvidosnosprincipaisclustersdaindústria
noaçonaSuécia.
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3.3.ApartilhadeconhecimentosedeexperiênciaseoPlanodeAçãodoProjeto
AcomponenteIIIdoprojetoTrocadeExperiênciasvisavaatingirosseguintesobjetivos:
• Identificar, destacar e partilhar Boas Práticas de estratégias e ações, modelos WRC,
ferramentas,métodos,metodologias,projetoseatividadescomvistaaodesenvolvimentodas
regiõesparceirasemrelaçãoaostemasescolhidos;
• Aumentar o conhecimento sobre estratégias de sucesso para a integração do género no
crescimentolocaledesenvolvimentoregional,comoapoiodosWRC’s;
•Intercâmbiodeconhecimentosedeexperiênciasentreos8PaísesmembrosdoProjeto,com
vistaàidentificaçãodeBoasPráticas;
•Analisarascondiçõesregionaisanecessidadedeestratégiaseações,sobreotemaescolhido,
paraoprogramaregionalefundosestruturais;
•Desenvolverumaestratégiaregionaleplanosdeaçãorelativamenteaotemaescolhido.
Destacamos neste âmbito a identificação de partilha de Boas Práticas e o intercâmbio de
conhecimentos e experiências, ao abrigo do qual foram realizadas visitas de estudo, tendo
PortugalrecebidoumadelegaçãodaSuéciaeefetuadoumadeslocaçãoàGrécia.
DerealçaraindaqueosparceirosPortugueses,bemcomoosdeoutrospaíses,elaboraramum
planodeaçãoparaperíododeAbrilde2010aSetembrode2011,comoobjetivodeaumentar
a participação das mulheres no mercado de trabalho, quer como colaboradoras ou
empresárias, utilizando ou adaptando modelos e práticas, como por exemplo os que são
aplicadosnaSuécia.
De Outubro de 2011 a 2013 os objetivos finais destes planos (traduzidos em produtos
tangíveis) serão implementados com recurso a programas operacionais, financiados pelo
FundodeDesenvolvimentoRegionalEuropeu.
TratandosedeumprojetodedicadoàtransferênciadeboaspráticasnaUE,tinhaderespeitar
aexistênciadeboaspráticasprontasaseraplicados,cfjámencionado,eoenvolvimentode
decisores políticos. O que recaiu na elaboração de um plano de ação que definisse
estrategicamente como irão ser implementadas as boas práticas em cada uma das regiões
envolvidas. Foram também realizadas Mesas Redondas, europeias e nacionais, com a
participação de decisores políticos, que possibilitaram a definição de Recomendações de
Politica,equeforamapósaconclusãodoprojetoapresentadasnoSemináriodeDisseminação
em Bruxelas (10 nov/2011), enquadradas na preparação do próximo ciclo de programação
comunitária13.

3.4.Metodologiaparticipativacomoâncoradoprojeto
3.4.1.OMAGeadinâmicainterprojeto
AindanacomponenteIII(TrocadeExperiências)encontravaseprevistaaconstituiçãodeum
MultiActorGroup(MAG),cujasprincipaiscaracterísticaseincumbênciaseramasseguintes:
•Serconstituídoporpelomenos10a12participantes;
•Realizar8ReuniõesduranteodecorrerdoProjeto(3em2010e5em2011);
• Proceder à análise das Boas Práticas de outras regiões/países em função das políticas e
práticasdasuaprópriaregião/pais;
•Elaborarplanosdeação;
ParaintegraroMAGdoWINNET8Portugal,osdoisparceiros(UniversidadedeÉvoraeCCDR
Alentejo) convidaram as seguintes seis entidades com experiência na promoção do
empreendedorismo: Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL); Associação
TerrasDentro;EsdimeAgênciaparadoDesenvolvimentoLocalnoAlentejoSudoeste;Monte


13

 Com vista a um conhecimento mais detalhado sobre os produtos acima referidos, consultar webpage do projeto (
http://www.winnet8.eu/),sendodedestacaro“WINNNET8GoodPracticeandPolicyRecomemmendations”assimcomoo“The
HandbookforWomen´sResourceCentres”.
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–Desenvolvimento Alentejo Central; Município de Reguengos de Monsaraz e Associação de
DesenvolvimentoTerrasdoRegadio.
NoprojetoencontravaseestipuladaparaoMAGumaagendadeoitoreuniões,aúltimadas
quaisreservadaparaassinaturadoPlanodeAçãoaserimplementadoapartirdeOutubrode
2011.
Édesalientarqueesteórgãofuncionousemqualquerapoiofinanceiro,sendoaspresençase
asdeslocaçõessuportadaspelasprópriasentidades(dasquaissetecomsedeforadeÉvora),o
queatestaoempenhodosdirigenteserepresentantesnosucessodoprojeto.
Osresultadossatisfatóriosqueforamsendoalcançadosdesdeoinício,contribuíramparaque
essas entidades disponibilizassem os seus representantes para participar sem contrapartidas
financeirasnasiniciativasprogramadas.

3.4.2.ParticipaçãoInformaleoGrupodereflexãosobreEmpreendedorismoemTerritórios
deBaixaDensidade
Noiníciodosegundoanodoprojeto,osrepresentantesdasentidadesparceirasconstataram
queumnúmerosignificativodediversosinteressados(as)tinhamvindoamanifestaravontade
de acompanhar e mesmo de participar em algumas das atividades previstas e haviam
solicitado informação sobre algumas das atividades realizadas. Constataram também que o
contributo dos membros do MAG poderia ser valorizado caso se pudesse mobilizar
competências provenientes de outras fontes e de outros atores. Foi assim decidido criar um
Grupo de Reflexão sobre Empreendedorismo Feminino em Territórios de Baixa Densidade e,
endereçadosconvitesaespecialistaseinteressados(as)nestatemática,paraquecolaborassem
pontualoucontinuadamenteeminiciativasprogramadascujosresultadoscertamentesairiam
beneficiados com uma participação mais alargada. Aderiram a este grupo coordenado pela
representantedaUniversidadenoprojeto,umtotaldevinteecincomembros,dosquaiscerca
deumterçotêmparticipadoativamentenasiniciativasparaqueforamconvidados(as).
Derelevarqueparaalémdautilizaçãodaplataformamoodlecomoferramentadedivulgação
edediscussãoporpartedosmembrosdogruposobreumconjuntoalargadodesubtematicas,
foram realizados 2 Encontros sobre Empreendedorismo em territórios de baixa densidade
(janeiroemaiode2012),edivulgadas5newsletters.Nestasforampublicadoscontributosde
diversos especialistas e técnicos de intervenção na área do empreendedorismo, incluindo
participação de investigadores do espaço da CPLP. As atividades do grupo de reflexão
basearamse numa 1ª instância em documentos de orientação estratégica –BSC ao Quadro
LógicoeàsMEL–queconferiramummaiormobilizaçãomembrosdogrupodereflexãocom
vista ao seu envolvimento efetivo e consequentemente contribuir para o colmatar a
insuficiente comunidade de práticas existentes no território. Conceitos como gestão de
talentos, conhecimento explicito vs conhecimento tácito e ainda crowdsourcing estão
subjacentes nas iniciativas desenvolvidas por este grupo de reflexão, e que permitem
demonstrarqueestadinâmicadeparcerianãoseesgotounoprojeto,tendosidomobilizadas
outras entidades e personalidades de outras instituições (Instituições de Ensino superior
nacionais e estrangeiras, outros Departamentos da UÉvora, Organizações governamentais –
CIG,etc)queintegraramoGrupodeReflexãosobreEmpreendedorismo.

3.4.3.DinâmicapósprojetoeoConselhoConsultivo
O projeto WINNET 8 foi desenhado de forma a que pudesse ficar assegurada a sua
continuidade.Encontravaseassimestipuladoqueasentidadesparceirasemconjugaçãocom
o MAG elaborassem um Plano de Ação a ser cumprido após o encerramento formal deste
projeto. Para que a concretização desse plano viesse a ser efetivada, encontravase também
estabelecida a assinatura de um protocolo interinstitucional que envolvesse entidades já
implicadasnoprojetoeoutrasconsideradasrelevantes(APME,CITEatituloexemplificativo).
No referido protocolo consta numa Nota Preambular, a fundamentação que lhe está
subjacente,aidentificaçãodeÁreasdeatuação,oelencodeAçõesadesenvolver,osObjetivos
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aatingir,orientaçõesparaconstituiçãodeumConselhoConsultivo,indicaçõessobreasfontes
deFinanciamentoamobilizare,especificaçõessobreaDuraçãoeCessaçãodoscompromissos
assumidos. Para o efeito, os intervenientes deste protocolo consideram que a cooperação
interinstitucionalnoâmbitodaRegiãoAlentejo:
I. Constitui a melhor forma de desenvolver projetos que, pela sua natureza multidisciplinar,
carecemdumaabordagemnaturalmentetransdisciplinar;
II.Constituiuminstrumentofundamentalparaaparticipaçãodeformaconjuntaearticulada
nasrespostasaosatuaisproblemasdomundolaboral;
III.Constituiamelhorformadeparticipaçãoemparcerianosprogramaseaçõescomunitárias,
e,assim,delesretirarasmelhoresvantagensparaaregião;
IV.Resultanumadinâmicadebaseregionalquesatisfarádeformamaisadequadaosesforços
institucionais na promoção das políticas regionais, nacionais e europeias consignadas na
abordagemdogénero,talcomprevistanaEstratégiaEuropeia2020easeremincrementadas
paraopróximoquadrodeProgramaçãoavigoraraté2020.
Os signatários deste protocolo aceitaram criar um Conselho Consultivo, formado por um
representante de cada instituição, ao qual incumbe velar pela execução do Protocolo, de
acordocomopropostonoPlanodeAçãoestabelecidonoProjetoWINNET8,designadamente
para avaliar e disseminar atividades executadas e lançar ideias para projetos de cooperação
futura.OConselhoConsultivoécoordenadopeloMonteACE.

3.5.WRCcomoestratégiadesuperaçãodoproblema
Partesedapremissa,cfponto3.1,queosWRCvisamapoiarasmulherescomoagentesativos
do desenvolvimento rural e urbano, e consequentemente, surgem como uma proposta para
combater alguns dos obstáculos à competitividade e ao crescimento económico regional
(desemprego feminino, segregação horizontal do mercado de trabalho e insuficiente
preparaçãodasmulheresemempreendedorismo,inovaçãoetecnologia).
Nocasoconcretoemanálise,adecisãodecriarumWRCnoAlentejoCentral,consubstanciada
nas experiências de boas práticas já desenvolvidas em alguns países parceiros do WINNET8
surge programada no Plano de Ação e protocolo interinstitucional firmado no âmbito do
projetoWINNET8.
ÉcombasenesteprocessodetransferibilidadedeboaspráticasqueoWRCseassumecomo
umaestratégiaparafazerfaceaosobstáculosidentificadosnosterritóriosemcausa.Nocaso
português foi mobilizado o parceiro grego que proporcionou a sua experiência, ao qual se
juntouoWRCdeDlarnanaSuécia.
Na sequência da participação do Monte no projeto WINNET8, e no Women’s Resource
Centres,desdeMarçode2010,foramcriadosdoisCentrosdeRecursosFemininos
(CREmp e BIS), nos territórios do Monte – Desenvolvimento Alentejo Central, ACE e da
ADRACES–AssociaçãoparaoDesenvolvimentodaRaiaCentro–Sul.Querelembrese,ainda
seencontramnafasedelançamento.
OCentrodeRecursosdeEmpreendedorismoFeminino(CREmp)éumprojetodeCooperação
Interterritorial que o MONTE apresentou com a ADRACES ao SP 3 do PRODER. O objetivo
central de ambos é contribuir para o crescimento regional e aumento da participação das
mulheres no mercado de trabalho reforçando competências nos domínios do
empreendedorismo,inovaçãoenovastecnologiasdeinformação.Pretendesequeestesdois
centrospossampotenciarapromoçãodosprodutosdassuasempresárias,daraconheceros
produtosdasempresáriasportuguesasforadasfronteirasnacionais,bem comotrazernovas
ideiasdenegócioparaosterritórioslocais(MONTEeADRACES)beneficiandodasligaçõescom
a rede Winnet8, já existente, e da qual um dos parceiros é membro. Por outro lado, criase
uma Rede de Apoio ao Empreendedorismo com formação e troca de experiências entre as
parceirasparaodesenvolvimentoeimplementaçãodeaçõescomuns,visandoaoreforçode
iniciativasdeEmpreendedorismofemininoemambososterritórios.
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O CREmp presta serviços de aconselhamento para a criação de emprego dirigido
especialmente às mulheres; disponibiliza aconselhamento na criação de empresas e
encaminhamento para financiamentos, incentivos do PRODER (SP 3), entre outros; apoia na
apresentação de candidaturas ao microcrédito; encaminha para ações de formação e
qualificação;disponibilizaapoiojurídico;apoiopsicológico;serviçosdepromoçãoemarketing;
apoionagestãodaempresaepromoveaIgualdadedeGéneroereforçodaparticipaçãodas
mulheresnadefesadosseusdireitos,emparticularasvítimasdeviolênciadoméstica.
Paradivulgarinformaçõessobreformaçãoeoutrosassuntosdeinteresseparaasbeneficiárias
o CREmp criou uma ficha informativa e pretende organizar diversas atividades, enquadradas
no Programa da Rede Rural Nacional, que no caso do Alentejo decorreram ao longo de dois
diasemÉvora,duranteaFeiradeS.JoãoquetevelugaremJunhode2012,ondeemcadadia
foi abordada uma temática, através de workshops e seminários, de interesse para os
empreendedores.

4.CAPITALIZAÇÃODOTRABALHOREALIZADOCOMVISTAÀCONSOLIDAÇÃODOTRABALHO
EMREDEEDACULTURADEPARCERIA
Como se viu, o problema das debilidades que afetam os territórios de baixa densidade com
problemasdedesenvolvimento,evidenciaanecessidadedotrabalhoemredeedaculturade
parceria,deformaapotenciarassinergiasentreosatoreslocaiseregionais.
A experiência e a dinâmica gerada pelo projeto WINNET8, que emergem fundamentalmente
da participação dos representantes das entidades parceiras nas atividades do projeto, da
constituiçãoeatuaçãodoMAG,edotrabalhodesenvolvidonoâmbitodoGrupodeReflexão
sobre Empreendedorismo Feminino, colocam em realce a importância da capitalização dos
ensinamentos e o aproveitamento das perspetivas abertas por todo este caudal de labores,
direcionadosparaapromoçãodoempreendedorismo.
Havendoporémnaregiãooutrasexperiênciassobreestatemáticae,encontrandoseemcurso
iniciativas que visam contribuir também para a expansão do empreendedorismo ou para
promoção do trabalho em rede e da cultura de parceria, assume particular destaque a
implementaçãodomodeloQuadruple Helix, como umasaídaparadarrespostaaalgunsdos
desafios que se colocam ao Alentejo. A criação em Évora de um Parque de Ciência e
Tecnologia,vemcorresponderaanseiosdeatorescomresponsabilidadesnodesenvolvimento
daregião.
No entanto, em consequência da deteriorada situação económica, financeira e social que
atingeopaís,algumasreflexõessecolocamsobreofuturodoAlentejoCentraledosterritórios
queointegram.

5.Conclusão
Os desafios colocados pelos sucessivos alargamentos do espaço que é hoje a atual União
Europeia,têmcolocadoemevidêncianumprimeiromomentoaquestãodacoesãoeconómica
esocialeposteriormenteaquestãodacoesãoterritorial.
Neste âmbito pode destacarse os territórios de baixa densidade com problemas de
desenvolvimento, caraterizados por: uma reduzida densidade demográfica, um duplo
envelhecimento populacional, uma base económica debilitada muito assente em atividades
não comercializáveis ou comercializáveis de apoio ao consumo, uma espessura pouca
expressivadosconjuntosconstitutivos(empresariais,semfinslucrativos,associativos,etc.).
Para colmatar os problemas que afetam estes territórios, têm sido concebidas e
implementadas políticas emanadas pela União Europeia e pelos EstadosMembros. Se não é
bemclaroqueasprimeiraspossamserclassificadascomopolíticaspúblicas,jáaspromovidas
pelos EstadosMembros são assim classificadas. Embora e no caso português estas estejam
fortementeancoradasaosfundosestruturais.
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Em Portugal algumas destas políticas têm sido direcionadas para a inovação e o
empreendedorismo,atravésdoMinistériodaEconomiaedoMinistériodaSolidariedadeedo
Trabalho.
No terreno, Associações de Desenvolvimento, Associações de interesses e outras sem fins
lucrativos,sãoagentesexecutoresdasorientaçõescomunitáriasenacionais.Constataseque
muitos destes agentes têm um relacionamento circunstancial e cíclico com entidades de
outros países (assente em projetos a que se candidatam em conjunto), ficando descurado o
relacionamento com organizações congéneres que se localizam no mesmo território, em
territóriosadjacentesouemterritóriospróximos.
Em territórios de baixa densidade com problemas de desenvolvimento, a insuficiente
articulaçãoentreorganizaçõesqueaíestãosedeadas,redundaemprejuízosparaasdinâmicas
de desenvolvimento de que poderiam beneficiar. Esta situação coloca a exigência e a
importânciadaculturadeparceriaedotrabalhoemrede.
A implementação do projeto WINNET 8 no Alentejo Central (que embora inserido na lógica
centrífugaacimareferida),veiocolocaremdestaquenasiniciativasquetiveramlugarapóso
seuencerramento,bemcomoodeficitacimaassinalado,daculturadeparceriaedotrabalho
emrede.
Constatouse todavia que tal problema estava assinalado e era preocupação de algumas
entidades que, entretanto apresentaram uma candidatura com a finalidade de minimizar a
situaçãodesfavorávelquepersistiaháváriosanosnaregião.
A criação de um WRC (Centro de Recursos) no Alentejo Central, veio contribuir para o
alargamento da consciencialização de uma mudança de paradigma, no que se refere à
articulaçãoentreatorescomresponsabilidadesnapromoçãodoempreendedorismo,podendo
assim potenciar o resultado de iniciativas promovidas ao abrigo de políticas públicas
direcionadasparaacriaçãodopróprioemprego,oquesetornaimperiosonumterritóriode
baixadensidadecomproblemasdedesenvolvimento.
AseleçãodaboapráticadesignadaporWRCtevelugarnosegundoanodevigênciadoprojeto
WINNET8edecorreudaexperiênciajáconsolidadadoparceirogrego,oErganiCenter,oqual
disponibilizou conhecimentos e apoio a Portugal, tendo recebido na Macedónia uma
delegação deste país e, efetuado posteriormente uma deslocação ao Alentejo para apoiar a
entidadeportuguesahospedeiradoWRC,oMonteACE,quemobilizouumaoutraAssociação
da Beira Baixa, a ADRACES para instalar paralelamente no Distrito de Castelo Branco uma
estruturaidêntica.
Estes resultados assentam portanto em atividades enquadradas no Projeto WINNET8,
nomeadamente na criação de um Plano de Ação e na assinatura de um Protocolo
interinstitucional entre várias entidades que passaram a integrar o Conselho Consultivo do
WRC,órgãocoordenadopeloMonteACE.
ConsideradososWRCcomoumaestratégiaparaatuarsobreoproblemaaquiidentificadonos
territórios de baixa densidade, pela via da promoção do apoio ao emprego e do
empreendedorismo, relembrese que os WRC que foram potenciados pela intervenção
descritanoâmbitodoprogramaINTERREGIVC,aindaseencontramemfasedelançamento.
Peloque,nomomentoaindanãosedispõedeevidênciassobreosseusimpactosaoníveldo
desenvolvimentoregional.
O postulado base radica nas experiências já existentes noutros países europeus, que foram
consideradascomoboaspráticasaseremtransferíveis,tendooterritórioportuguêsacolhidoa
metodologia subjacente à criação do WRC, numa primeira fase dirigida ao Alentejo Central
(áreadeintervençãodoProjetoWINNET8)masquejápossibilitouasuatransferibilidadepara
outroterritório–BeiraInterior.
Paralelamente, a decisão de instalar um WRC, designado por Centro de Recursos para o
Emprego, Empreendedorismo e Igualdade de Género no Alentejo Central, a partir das
atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto WINNET8, permite realçar a importância do
trabalho em rede e da cultura de parcerias em territórios de baixa densidade. Foi esta
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estratégiadeatuaçãocoletiva,comgénesetransnacional,queimpulsionouacriaçãodoCentro
de Recursos de Empreendedorismo Feminino (CREmp), que está a dar no momento os seus
primeiros passos, assim como o WRC congénere, que em Castelo Branco, se associou a esta
logicadetransferibilidadedeboaspráticasdeâmbitoeuropeu.
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RESUMEN:Tantoelemprendimientocomolainnovaciónconstituyenlosrecursosrenovables
einagotablesquehayenunaregiónparasudesarrollo.Portanto,elemprendimientoseerige
comoclaveparaeldesarrollodelbienestardelasociedady,porende,muyimportanteparael
desarrollo regional; desarrollo que comprende los sectores económicos, sociales, culturales,
administrativos,degestión,políticos,físicosyambientales.Portodoello,esfundamentalpara
lasadministracionespúblicaspromovereldesarrollodeideasemprendedoraseinnovadoras,
sean tecnológicas o bien innovaciones organizativas, que permitan que una determinada
región pueda crecer. Es la intención de este trabajo realizar un estudio del fomento del
emprendimiento regional desde el sector público y más concretamente desde la Comunidad
AutónomadeExtremaduraenEspaña,lacualhallevadoacabodiversaspolíticasenestalínea.
Ademásdeargumentarlaimportanciaqueelemprendimientotieneparaeldesarrollodelas
regiones,noscentraremosenalgunasdelaspolíticaspúblicasquehallevadoacabolaJunta
deExtremaduraparapotenciaralosemprendedores.BuenejemplodeelloesPROMOREDEX,
unaIniciativadelaRedExtremeñadePromociónEmpresarialeIndustrial,quepretendeservir
de soporte y acceso a cuanta información resulte de interés para la puesta en marcha de
cualquiertipodeiniciativaempresarialenlaregiónextremeña,contribuyendoaldesarrolloy
consolidacióndeuntejidoempresarialcadavezmáscompetitivo.Porsuparte,elGabinetede
IniciativaJovendelaJuntadeExtremadurasecreóconelobjetivo,entreotros,depotenciarel
talento de los jóvenes para la creación de iniciativas tanto de carácter innovador como
emprendedor y su posible materialización en proyectos empresariales, sociales, artísticos o
culturales en Extremadura. Para ello ha convocado ayudas y/o becas formativas, a la
innovación, al talento, a la creación, a la dinamización territorial, a construcciones de
proyectosyamicroproyectos,entreotrasacciones.Actualmente,medianteelPlandeEmpleo,
EmprendedoresyEmpresa(Plan3E)sehancreadolosPuntosdeActivaciónEmpresarial(PAE)
donde se presta asesoramiento e información, así como formación y apoyo a la financiación
empresarial. Además, las Oficinas de Emancipación Joven, dependientes del Instituto de la
Juventud de Extremadura (IJEX), desarrollan acciones de promoción y apoyo a la juventud
emprendedora, prestando asesoramiento técnico y empresarial y una valoración técnica del
proyecto empresarial, con el objetivo de garantizar sus posibilidades. En definitiva, en este
casoseanalizalatrayectoriadelfomentodelemprendimientodesdeelámbitopúblicodela
región extremeña pudiendo servir de modelo para otras regiones con iniciativas
emprendedorassincanalizar,quequieranutilizarelsoportepúblicoparaponerlasenmarcha.
Palabras clave: Emprendimiento, innovación, desarrollo, políticas públicas, PROMOREDEX,
PAE,OficinasdeEmancipaciónJoven

1.INTRODUCCIÓN
Schumpeter(1942)ensulibroCapitalismo,socialismoydemocraciadicequelafuncióndelos
emprendedoresesreformarorevolucionarelpatróndeproducciónalexplotarunainvención,
oloqueesmáscomún,unaposibilidadtécnicanoprobada,conlaintencióndeproducirun
nuevo producto o uno antiguo pero de una manera nueva; o bien proveerse de una nueva
fuentederecursosodeunmaterialnuevo;oreorganizarunaindustria,entreotrasformasde
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innovación. Y es que para emprender hay que perseguir las oportunidades más allá de los
recursosquesecontrolenenunmomentodeterminado(Stevenson,2000).
Siguiendo el conocido enfoque de Toffler (1991) sobre la sociedad y el contexto en el que
actúan las empresas de hoy, podemos afirmar que tanto el emprendimiento como la
innovación constituyen los recursos renovables e inagotables con los que realmente cuenta
unaregiónparasudesarrollosostenible.
Partimos del hecho de que el emprendimiento no debe ser entendido simplemente como
creacióndeunaempresa.TalycomoseñalaCastillo(2008),elemprendimientoeselproceso
deaprovechamientodeoportunidadesparacrearriqueza,loquehacequelaseconomíasse
hagan más prósperas, porque se trata de crear una riqueza que no había antes. Además,
emprendedor no es necesariamente sinónimo de innovador ya que generalmente los
emprendedoresloquehacenesdetectarinnovacionesyexplorarcómopuedenagregarvalor
a procesos, productos o servicios, capturar parte de ese valor en forma de riqueza o
prosperidad y compartirla con los agentes de interés de la empresa: clientes, empleados,
proveedores, la comunidad y hasta el Estado. Así, para lograr crear riqueza, los
emprendedores estudian, planifican, llevan a cabo acciones y se van adaptando a las
condicionesquevanencontrandosegúnsevaejecutandoelplan.Emprenderestárelacionado
coninnovaciónyconcreatividadparatransformarcadaacontecimiento,positivoonegativo,
enunaoportunidad,conasunciónderiesgosyconlacapacidaddeenfrentarseaproblemas.
Emprenderescrearprosperidadennuestrascomunidadesyregiones,crearunimpactoenla
vida del emprendedor y en la de la de la comunidad en la que habita. Es un esfuerzo
conscientedeabordarunproductooservicioyencontrarunvalorsuperior.Estaesrealmente
laesenciadelemprendimiento.
Por tanto, podemos decir que el emprendimiento se erige como clave para el desarrollo del
bienestardelasociedad,motordeldesarrolloeconómicoy,porende,muyimportanteparael
desarrollo regional. Considerando los sectores que comprende el desarrollo regional según
UrbanoyToledano(2008),elemprendimientoactuaráanivelregionalen:
x Aspectos Económicos: donde están incluidos, entre otros, el crecimiento de la renta
regional;losingresosregionales;lacapacidadproductivadelaregión;lacapacidadde
endeudamiento y de apalancamiento de la misma; el capital; la movilización de
recursos;laarticulacióndemercados,…
x Aspectos Sociales: implica la reducción de la pobreza; el aumento de la participación
social; la instauración y el mantenimiento de la democracia; la consecución de la
cohesión e inclusión social; la igualdad de género; la diversidad y la pluralidad; la
educación,lasaludylanutrición.
x AspectosCulturales:suponela conservaciónde laculturaregional;elmantenimiento
de la individualidad, la tradición y los conocimientos ancestrales y populares de la
región; la puesta en valor de centros históricos; el rescate de áreas históricas y
arqueológicasderelevanciatantoparalaregióncomoparaelpaís.
x AspectosAdministrativos:estesectorenglobalacohesión,capacitación,funcionalidad,
competitividadyfortalecimientodelasinstituciones.
x AspectosdeGestión:enestesectorseencuadranlaadopcióndeestrategias,latoma
dedecisionesylanegociación.
x Aspectos Políticos: comprende la estabilidad política, la capacidad de resolución de
conflictos, la minimización de impactos legales, la participación en la definición de
políticas nacionales, así como la influencia y alianzas políticas para el desarrollo
regional.
x AspectosFísicos:abarcalasinfraestructuras,equipamientosyservicios;laordenación
del territorio, el acondicionamiento de los espacios y los sistemas de información
geográfica.
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x

AspectosAmbientales:esteimportantesectorincluye,entreotros,laconservaciónde
áreasnaturalesyprotegidasysuszonasdeinfluencia,elaprovechamientosostenible
delosrecursosnaturales,lagestióndelosrecursoshídricos,elimpactoambiental,la
calidadambientalyeltratamientodelosresiduos.


2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO: EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
REGIONAL
Extremadura es una de las 17 comunidades autónomas del Estado Español. Situada al
suroeste,conunmillóncienmilhabitantesaproximadamente,estádesarrollandosueconomía
condinamismoaunquepartedeunretrasoeconómicohistóricoreconocidoencomparación
conotrascomunidadesautónomasdelpaís.Elfomentodelemprendimientoenlaregiónseha
concebidodesdeelgobiernoregionalcomounapiezaclavedesudesarrollo.
En general, podemos decir que el espíritu empresarial y las actitudes emprendedoras son
generalmenteconsideradoselementosesencialesdetodoprocesoemprendedordeéxito.La
actitud emprendedora fomenta el desarrollo, posibilita a los individuos aumentar sus
capacidades y oportunidades y, especialmente, favorece los procesos de desarrollo de los
territorios.Además,estosprocesossuelendesembocarenlapuestaenmarchadeunnuevo
proyectoempresarialolacreacióndeunanuevaempresa.Deahíelinterésporque,desdelas
instituciones públicas de ámbito regional, se intente estimular la creación de empresas que
lleven a un desarrollo económico y social del territorio administrado. Se considera que el
emprendimientoeselfactorquedeterminaeldinamismodeunaeconomíayquelaspersonas
emprendedoras,consusofertas,renuevanyactivanlavidadelacomunidad(CascoyBarrena,
2011).Porlotanto,hayquetomarseenserio,máximeentiemposdecrisis,lanecesidad de
aplicar políticas públicas de efectos positivos a muy corto plazo para potenciar el
emprendimientoporque,talycomoestamosseñalando,eléxitodelemprendedornosóloes
importanteparaelmismoindividuo,sinotambiénparalatodalasociedad.
Cabe destacar también que la mayor parte de las empresas de nueva creación se clasifican
como pymes o microempresas, debido al reducido tamaño con las que suelen comenzar su
actividad. De hecho, tanto en España como en Europa, la mayoría de las empresas que hoy
formanpartedeltejidoproductivoseincluyendentrodelacategoríadePymes.Laflexibilidad
quelascaracteriza,decaraaadaptarsealosrápidosycontinuoscambiosquenosrodean,las
han convertido en un ejemplo a seguir. Y su importancia en términos de empleo,
competitividad, desarrollo personal y mejora de las condiciones de vida, ha hecho que las
AdministracionesPúblicasincrementensupreocupaciónporaumentarelnúmerodeestetipo
deempresas(UrbanoyToledano,2008).

3.FACTORESEXTERNOSQUEINFLUYENENELEMPRENDIMIENTOYSUFOMENTODESDEEL
SECTORPÚBLICO
Sonvarioslosfactoresajenosalaideadenegociooalascaracterísticasdelemprendedorque
pueden influir en el emprendimiento y que pueden ser controlados o al menos gestionados
porlasadministracionespúblicasquetenganelempeñodefomentarlacreacióndeempresas.
Entre los factores que influyen en el emprendimiento señalados por Poncio (2010),
destacamostresfactoresexternosrelevantes:
x El contexto político y económico: Respecto al contexto político, las directrices de los
gobiernos señalan un contexto que puede estimular o desalentar la aparición de nuevos
emprendedores.Nobastaconlameradeclaracióndelosgobernantesapoyandoeldesarrollo
emprendedor, sino que debe darse una adecuación de los distintos organismos del Estado
donde el emprendedor encuentra trabas. La cantidad de trámites y la burocracia pueden no
alentar el desarrollo emprendedor. Respecto al contexto económico, influye la situación
macroeconómica reinante y las decisiones económicas que adopten los políticos con
responsabilidaddegobierno.
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xElcontextosociocultural:Lassociedadesqueleotorganunaltovaloraseremprendedorya
los comportamientos asociados al emprendimiento tales como tomar iniciativas o asumir
riesgos,tienenmayorcantidaddenuevosemprendimientos.Porlotanto,cualquieresfuerzo
desdelasadministracionespúblicasporelcambioculturalhacialaculturadelemprendimiento
sonbienvenidas.
xElcontextotecnológicoeducativo:Porunlado,elmedioescolarpuedeserfundamentalpara
la formación de nuevos emprendedores. Por otro lado, son muy importantes algunas
experiencias de simulaciones del mundo de los negocios para alentar el emprendimiento.
Además, son fundamentales para el emprendimiento algunas experiencias tales como
implantar ordenadores en las escuelas, institutos y universidades, o la decisión de algunos
gobiernoslocalesdefacilitaraccesoWiFisinlimitaciones.
Enelcasoquenosocupa,laComunidadAutónomadeExtremadura,lostrescontextossehan
gestionado desde las Administraciones Públicas con la intención de fomentar el
emprendimiento en la región porque es fundamental para las administraciones públicas
promover el desarrollo de ideas emprendedoras, creativas, innovadoras y tecnológicas que
permitanqueunaregiónpuedacrecer.
EnEspaña,laAdministraciónatodoslosniveles(nacional,regionalylocal)esproactivaenel
diseñoylaimplementacióndepolíticasconcretasdeapoyoalainnovación,lacreatividadyel
emprendimientoydesarrollamarcosespecíficosparalaatraccióndetalento,paramejorarla
formaciónylaeducación,yactuarenloselementosdelentornoquesehanidentificadoclaves
paraquelaspersonasponganenprácticasucreatividadysucapacidadparainnovar.
Tal y como señala la Guía de buenas prácticas en materia de creatividad empresarial dentro
del proyecto CreaBusinessIdea (2010) en materia de creatividad, innovación y
emprendimiento,enelqueparticipóFundecyt,lafundaciónparaeldesarrollodelacienciayla
tecnología de Extremadura, las acciones llevadas a cabo desde la Administración se pueden
dividirenlassiguientesáreas:
xPromocióndelaculturacreativa
Laculturacreativatienequeverconlosvalorespropiosdecadasociedad.Porelloseseñala
que la educación es uno de los ámbitos más relevantes de actuación ya que permite obrar
sobrelosvaloresylaculturadirigiendoalasociedadhacialamejoracontinuaylasuperación,
lainquietudintelectualylabúsquedaconstantedesolucionesalosproblemas.
Así, la promoción de la cultura emprendedora se puede desarrollar desde todos los niveles
educativos(desdelaeducaciónprimariahastalauniversitaria,principalmenteestaúltima)con
el objetivo de que el emprendimiento forme parte de la formación de las personas como el
motorquegeneraráprocesosdecreacióndeempresas.
Porello,tantodesdelasuniversidadescomodesdelapropiaAdministración,lapromociónde
la cultura emprendedora se puede llevar a cabo a través de medidas orientadas a la
sensibilización, tales como actividades de divulgación, jornadas, seminarios y programas
específicosdereformaeducativa.
xPromocióndeunentornofavorablealacreatividad
El entorno tiene un papel cada vez más importante en la competitividad, en la innovación y
sobre todo en la creatividad. Un entorno favorable a la creatividad, la innovación y el
emprendimientoesunentornomulticultural,abiertoaladiversidad,conunelevadonivelde
atractivo paisajístico (sostenibilidad medioambiental) y con activos e infraestructuras de
excelenciaparagenerarconocimiento,asícomorecursosculturales,artísticosydeocio,que
sonendefinitivalosquevanapermitirqueloscreativosencuentrensulugaryoportunidades
paradesarrollarsutalentoypuedangenerarideasenprodeldesarrolloregional.
La guía de buenas prácticas citada también indica que todos estos aspectos garantizan la
atraccióndetalento(personalaltamentecualificado),perotambiénlaapariciónyretenciónen
el propio entorno de estas capacidades. En este aspecto las Administraciones realizan, entre
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otras,políticasdeatraccióndetalento,dedesarrolloterritorialsostenible,deinnovacióneI+D,
odepromocióndeactivosculturalesynaturales.
Por tanto, y como marco conceptual del impulso que puede darse desde la Administración
pública regional al proceso de innovación, emprendimiento creativo y desarrollo regional,
mostramosacontinuaciónunesquemaclarificadordeestasrelacionesapuntadas.

Figura1:MarcoConceptualparaeldesarrolloregional


Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdeCREABUSINESSIDEA(2010)

4.ELEMPRENDIMIENTOENLACOMUNIDADAUTÓNOMADEEXTREMADURA
La administración pública de Extremadura lleva varios años apostando por el desarrollo
regional y una de las claves de su política ha sido y está siendo, el fomento del
emprendimiento. A continuación se describen los protagonistas de estas políticas públicas,
sean organismos o proyectos en marcha o bien sean aquellos que hayan tenido un
protagonismodestacableenelapoyoalosemprendedoresextremeños.

4.1FUNDECYT
La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura, FUNDECYT
promueve, desde 1995, la cooperación entre empresas, organismos de investigación y
administraciones públicas. Impulsa también el desarrollo tecnológico, la transferencia de
conocimientoylainnovaciónanivelregional,nacionaleinternacionalconelfindecontribuir
alcrecimientosocioeconómicodelaregión.
FUNDECYTtrabajaparaconseguirlossiguientesobjetivos:
xContribuiralcrecimientoSocial,EconómicoyTecnológicodeExtremadura.
x Facilitar sinergias entre organismos públicos, centros de investigación, empresas y
ciudadanos.
xAsesorarainstitucionesyempresasenherramientasdefinanciacióndeI+D+i.
xDifundirelConocimientoenarasdelDesarrolloCientíficoyTecnológico.
x Participar en Redes y Plataformas nacionales e internacionales significativas de sus áreas
estratégicas.
xDesarrollarProyectosquerefuercenelcompromisoylaresponsabilidadsocialadquirida.
Algunos de los proyectos de FUNDECYT relacionados con la innovación y el emprendimiento
son:
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CREABUSINESSIDEA: Esteproyecto,delquesurgiólaguíayacomentada,teníaporobjetivo
principal sentar las bases de un entorno favorable al que denominaron Cluster Virtual de
Creatividad Empresarial y que tenía como objetivo la puesta en marcha de mecanismos y
metodologías de trabajo orientadas a la creatividad como base para la valorización de ideas
que redundasen en la creación de nuevas empresas y la consolidación y expansión de
empresas ya existentes. Los socios del proyecto fueron entidades de Francia, Portugal y
España.EsteproyectoestuvofinanciadoporelProgramaInterregIVVSUDOE,delosfondos
comunitariosFEDER.
ACTIS: El Programa ACTIS tiene por objetivo contribuir a la competitividad y capacidad
innovadora de la Comunidad, prestando una atención especial a las necesidades de las
pequeñas y medianas empresas. Este proyecto se enmarca dentro de la Enterprise Europe
Network,redpromovidaporlaDirecciónGeneraldeEmpresaeIndustriadelaUniónEuropea
y cuyo objetivo es prestar servicios a empresas (sobre todo PYMEs), centros tecnológicos y
universidades,yengeneralatodoeltejidoempresarial,paraapoyarlesentemasrelacionados
con la competitividad, promoción de la innovación, internacionalización, información,
legislación,cooperaciónempresarial,etc.EsteproyectoestáfinanciadoporelProgramaMarco
paralaInnovaciónylaCompetitividad(CIP)delaComisiónEuropea.
Además, destacamos que en junio de 2011 FUNDECYT de Extremadura, ha sido la entidad
elegida en Bruselas para ocupar la presidencia de la Asociación Europea de Regiones de
SociedaddelaInformación,Eris@.

Figura 2: Selección de logos representativos del fomento del emprendimiento en la
ComunidadAutónomadeExtremadura


Fuente:Elaboraciónpropia

4.2PROMOREDEX
PROMOREDEXeselnombrequerecibelareddepromociónempresarialdeExtremadura.Se
tratadeunprogramaqueseoriginóenlaConsejeríadeEconomía,IndustriayComerciodela
JuntadeExtremadurayquesepresentóenlaFeriaInternacionalGanaderadeZafra2001.Es
unaIniciativadelaRedExtremeñadePromociónEmpresarialeIndustrial,quepretendeservir
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de soporte y acceso a cuanta información resulte de interés para la puesta en marcha de
cualquiertipodeiniciativaempresarialenlaregiónextremeña,contribuyendoaldesarrolloy
consolidación de un tejido empresarial cada vez más competitivo. Facilita información de
apoyo a la industria de Extremadura como ayudas, subvenciones, formación, estadísticas,
promociónycomercioexteriorytodoaquelloquepuedannecesitarlosemprendedorespara
iniciarsuandaduraempresarial.
PROMOREDEXrespondeaplanteamientosclarosyconcisoscomo:
• Procurar el acercamiento de la Administración al ciudadano y someterla a un proceso de
mejoracontinua.
•Lasimplificacióndetrámitesadministrativos.
•Procurarunentornocapazdefavorecerlacoordinacióndeactuacionescomoeficaciaenla
actuaciónadministrativa.
•Elaccesoalainformacióncomoinstrumentoparalaplanificacióndeactuacionesytomade
decisionesestratégicas.
• La concepción de las nuevas tecnologías como una herramienta para la cooperación entre
cuantos agentes intervengan de algún modo en el diseño y ejecución de estrategias para el
desarrolloregional.

a.GABINETEDEINICIATIVAJOVENdelaJuntadeExtremadura
Esta institución inició su andadura a mediados de 2004 y se ha extinguido, cesando su
actividad, en diciembre de 2011. Nació en el seno de la “sociedad de la Imaginación”,
generadoradenuevasposibilidadesdeprogresoydesarrollo,comounproyectodependiente
de Presidencia de la Junta de Extremadura, configurado como una experiencia única en el
mundodestinadaaimpulsarunmodelodedesarrolloalternativoenExtremadura.
Entendía la administración extremeña que la capacidad de soñar, imaginar, crear e innovar,
junto a la información y el conocimiento, componían una potente “mezcla” que, bien
aprovechada,podíaserdecisivaeneldesarrolloculturalyeconómicodelaregiónyquequien
mejor encarnaba el espíritu de este proyecto eran las personas jóvenes, porque tienen la
capacidaddeadaptarsealoscambios,notienenmiedoalosretos,arriesganyluchanporlas
cosasquecreen.
Los objetivos generales del Gabinete hablaban de acogida, atención, formación, encuentro,
coordinación y asesoramiento; de propiciar contactos, análisis y financiación; de aminorar la
brecha cultural entre la juventud y el mercado; de hacer un seguimiento de los proyectos
atendidosydecontribuiraformarunaposiciónfuturadeExtremadurasólida,diferenciaday
nítida,quelaconviertaenunterrenodejuegoilusionanteparainiciativasymercados.
Por ello, se creó con el objetivo, entre otros, de potenciar el talento de los jóvenes para la
creación de iniciativas tanto de carácter innovador como emprendedor y su posible
materialización en proyectos empresariales, sociales, artísticos o culturales en Extremadura.
Paraelloseconvocaronayudasy/obecasformativas,alainnovación,altalento,alacreación,
a la dinamización territorial, a construcciones de proyectos y a microproyectos, entre otras
acciones. El Gabinete acogía todos los proyectos –tanto los empresariales como los sociales,
tantoloseconómicoscomolosnolucrativos–ydecualquiersector—arte,industria,turismo,
cultura,ciencia,comunicaciónysociosanitarios.
LaaccióndelGabinetedeIniciativaJovenestuvodiseminadaportodoelterritorioextremeño
gracias a la malla conformada por los grupos de desarrollo rural existentes en veinticuatro
comarcas.Aellosseuníanlasuniversidadespopularesdelasprincipalesciudadesy,enotras
poblaciones, los espacios de creación joven existentes en la región. Esta implantación
territorialatravésde34nudossecompletóconunaOficinaVirtual(www.iniciativajoven.org).
En esa simbiosis que debe existir entre el mundo de la educación y las administraciones
públicas para el fomento del emprendimiento, existían oficinas del Gabinete de Iniciativa
Joven en la Universidad de Extremadura ubicadas en los campus universitarios. Una de las
últimas actividades llevadas a cabo a través de dichas oficinas fue el “1º Curso de
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PerfeccionamientoenEmprendimientoCreativo”,queofrecíaunaformaciónprácticayconlos
objetivos de acercar al alumnado al mundo del emprendimiento, aprendiendo a poner en
marchaunproyectorealyampliandolosconocimientosadquiridosparasupropioproyecto.
LaúltimadelasactividadesrealizadastuvolugarenelCentrodeNegociosdeMéridael15de
diciembrede2011yconsistióenuntallerllamado“CajadeHerramientasCreativas”,dirigidoa
jóvenesemprendedoresalosqueseenseñóquéherramientaspuedenutilizarparadiferenciar
susproyectosdeotrosydotaralproyectopropiodevalorañadido.

b.OFICINASDEEMANCIPACIONJOVEN
El IV Plan de Juventud de Extremadura (2009/2012) está conformado por 262 acciones
repartidas en cuatro ejes (emancipación y autonomía; ciudadanía y diálogo; responsabilidad
cívica; y deporte, ocio y creación) que articulan y organizan las medidas de modo que se
ofrezca a los/as jóvenes una atención integral a todas sus necesidades y compromisos. Los
principios que inspiran todas estas acciones son el emprendimiento, la imaginación y la
innovación.
LasOficinasdeEmancipaciónJoven,dependientesdelInstitutodelaJuventuddeExtremadura
(IJEx),prestansuserviciosobreempleo,viviendayformaciónajóvenesconedadesentrelos
16y35años.Serealizamediantelaatenciónindividualypersonalizada;demanerapresencial,
telefónica o por correo electrónico. Desde las Oficinas de Emancipación Joven se realizan
programascomoBolsadeViviendaJovenenAlquiler,RentaBásicadeEmancipación,Informar
yasesorarsobrelasdiferentesayudas delPlanEstataldeViviendayseprestainformacióny
ayuda a la hora del acceso de los/as jóvenes a ofertas de empleo e incluso fomento de
emprendedores,desarrollandoaccionesdepromociónyapoyoalajuventudemprendedora,
prestando asesoramiento técnico y empresarial y una valoración técnica del proyecto
empresarial, con el objetivo de garantizar sus posibilidades. También se ofrece información
para la formación en todas sus vertientes, formación reglada, formación ocupacional,
formaciónuniversitariaytodotipodeinformaciónsobrebecasyayudastantoanivelregional
comonacional.
Desde julio de 2012, las Oficinas de Emancipación Joven tramitan las solicitudes para el
programademicrocréditos,traslaadhesióndelIJExalconveniofirmadoentreelInstitutode
laJuventuddeEspaña(INJUVE)yMicrobank,porelquesedesarrollanaccionesdepromoción
yapoyoalajuventudemprendedora.
AtravésdelasOficinasdeEmancipaciónJovenextremeñaslosinteresadosenconseguiresta
financiaciónpuedenobtenerasesoramientotécnicoyempresarialyconseguirelcertificadode
viabilidad del proyecto por parte del Instituto de la Juventud, documento necesario para
acudiralasoficinasbancariasdeMicrobankparatramitarsusolicituddecrédito.DesdeelIJEx
se realizará también una valoración técnica del proyecto empresarial, con el objetivo de
garantizarsusposibilidadesydemodificaraquelloselementosquepuedansermejorados.
Conesteapoyofinancierosepersiguefacilitarelaccesoalafinanciacióndecarácterespecífico
porpartedelosjóvenesemprendedores,menoresdetreintaycincoaños,quenodispongan
de la capacidad económica suficiente para acceder al sistema de créditos ordinarios. Podrán
acceder a dicha financiación quienes inicien una nueva actividad, o la hayan iniciado en un
periodo inferior a tres años, y presenten el plan de empresa precalificado y el informe de
viabilidademitidoporlasOficinasdeEmancipaciónJoven.

c.AVANTE
Extremadura Avante es una sociedad de titularidad autonómica perteneciente al sector
público extremeño que nace el 31 de diciembre de 2010, con la entrada en vigor de la Ley
20/2010,deConcentraciónEmpresarialPúblicaenlaComunidadAutónomadeExtremadura.
LosobjetivosdeExtremaduraAvanteson:
xIncrementarlacompetitividaddelasempresasextremeñas,adoptandoparaellounpapelde
colaborador.
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x Apoyar los proyectos empresariales que se consideren estratégicos para el desarrollo de la
región, tanto desde el punto de vista financiero como no financiero, y en cualquiera de las
fasesdesuexistencia.
xPotenciarlainternacionalizacióndelaeconomíaextremeña.
xFomentarlainnovacióncomoherramientaempresarialparaincidirenunnecesariocambio
demodeloeconómico.
x Impulsar las infraestructuras industriales y empresariales de la región, que favorezcan la
aparicióndeentornospropiciosalcrecimientoeconómicoparalasempresasregionalesypara
laatraccióndeempresasycapitalforáneo.
xFomentarlacooperaciónempresarialyentretodoslosagenteseconómicosquecontribuyan
aldesarrolloeconómicoysocialdeExtremadura.
Extremadura Avante presta servicio a los empresarios individuales, a las sociedades
mercantiles,incluidaslassociedadescooperativasyacualquierotrooperadoreconómicoque
participeenelmercado,poniendoasudisposiciónproductosoprestandoservicios,orientados
aldesarrolloempresarialyestratégicodeestaregión.
Las actuaciones de Extremadura Avante pueden desarrollarse en todos los sectores
económicosincluidoselcomercial,industrial,servicios,agrícola,ganadero,mineroyforestaly
suapoyoalasempresasseenmarcaencincobloquesmaterialesbiendefinidos:financiación,
innovación,comercializacióneinternacionalización,dotacióndeinfraestructuraypromocióny
formación.
Uno de los servicios específicos que proporciona Extremadura Avante es el que presta al
emprendimiento. Mediante el mismo, proporciona conocer las posibilidades que ofrece el
emprendimientoytenerlainformaciónnecesariaparadesarrollarelprocesodeemprender.
ConellosepuedenconocertodaslasposibilidadesyayudasqueExtremaduraAvanteponea
disposición de potenciales y futuros emprendedores a la hora de iniciar un nuevo proyecto
empresarial. Está dirigido a la sociedad extremeña en general, con especial atención a
universitarios, emprendedores, pequeños empresarios, autónomos, desempleados, escuelas
taller,alumnosdetalleresderecalificación,centrostecnológicos,…
La información para el emprendimiento consiste en acciones informativas y eventos que se
realizan durante todo el año por todo el territorio extremeño. Entre las acciones se pueden
citar:
xCharlassobrecreacióndeempresas.
xCelebracióndejornadassectorialesytransversalesparalacooperaciónempresarial.
xJornadasfomentodelcooperativismo.
xDíadelEmprendedor.
También pone a disposición La Gaceta del Emprendedor, una publicación trimestral, en
formato digital y en papel para estar informado de las últimas novedades en cuanto a
emprendimiento.
Cabe también destacar como recurso disponible para ayudar a crear la propia empresa, una
herramienta muy útil para encontrar a un tutor que pueda ayudar en esta etapa y que era
NEEX,elprogramaNuevaEmpresaExtremeña,gestionadoporAvante.Setratabadeunared
detutoresrepartidosportodaExtremaduraquerealizabanjuntoconelemprendedorunplan
denegocioprofesionalyayudabanavalorarlaviabilidaddelproyecto,ademásdeguiarenlos
trámitesdecreacióndelaempresa.

d.PUNTOSDEACTIVACIÓNEMPRESARIAL
Actualmente,medianteelPlandeEmpleo,EmprendedoresyEmpresa(Plan3E)sehancreado
losPuntosdeActivaciónEmpresarial(PAE)dondeseprestaasesoramientoeinformación,así
comoformaciónyapoyoalafinanciaciónempresarial.
En los PAEs se centralizan todos los recursos que el Gobierno de Extremadura pone a
disposicióndelosemprendedoresyempresarios.Setratade unespacioenelqueseofrece
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información, asesoramiento y todos los recursos necesarios para acelerar la creación de la
empresa, así como para impulsar la iniciativa empresarial en la región extremeña. La
Administración autonómica concibe este nuevo servicio como un espacio de los
emprendedoresynocomoespaciosparalosemprendedores,yaqueelPAEpretendeserun
enclaveestratégicoparaofrecerunarespuestaintegralaemprendedoresyempresariosdela
región.
LosPAEsestándirigidosatodasaquellaspersonasemprendedorasoempresariasqueoperan
desdelaregiónextremeña.Noobstante,centrándonosenlosemprendedores:
x Personas con ganas de emprender o que tienen una idea y quieren analizar su viabilidad,
realizarelPlandeEmpresa,yportanto,necesitanasesoramiento,formaciónyconocimiento
deestudiosdelaevolucióndelmercado.
x Emprendedores que quieren crear su empresa y necesitan asesoramiento para realizar los
trámites necesarios, conocer fuentes de financiación y acceder a ellas y ubicar su proyecto
empresarialenellugarmásidóneo.
LosserviciosqueprestanlosPAEsalosemprendedoressonlossiguientes:
xTrámitesdeempresa:orientaciónyapoyoenlatramitaciónarealizarparalaconstituciónde
unaempresaysupuestaenmarcha.
x Subvenciones: orientación sobre las posibles líneas de ayudas regionales, nacionales o
europeas,paralaobtencióndeapoyoeconómicoanuevosproyectos.
x Instrumentos financieros: orientación sobre la financiación que de forma directa realiza el
Gobierno de Extremadura para contribuir al desarrollo industrial y empresarial de la región,
apoyando financieramente los proyectos de inversión de las empresas extremeñas para que
sean más competitivas y contribuyan al progreso económico y social de la Comunidad
Autónoma.Porotraparte,sefacilitaelaccesoalasdiferentesvíasdefinanciaciónalasquese
puedeaccederaldesarrollarunproyectoempresarialenExtremadura.
x Innovación: sistema de información ofrecido por técnicos especializados donde obtener
asesoramientoenmateriadeI+D+ianivelregional,nacionaloeuropeo.Encoordinaciónconla
EstrategiaEstataldeInnovaciónE2i,seatiendentodoslosproyectosqueseanviablesenlos
aspectos innovadores, tecnológicos y financieros, con el objetivo de contribuir al cambio de
modeloproductivo,atravésdelfomentoylacreacióndelasestructurasquefacilitenelmejor
aprovechamientodelconocimientocientíficoyeldesarrollotecnológico.
x Formación: Ofrecen formación relacionada con todos los aspectos propios de la actividad
emprendedora,lacreacióndeempresaasícomolaconsolidaciónyelcrecimientoempresarial.
Lasactividadesformativastienentresformatosdiferentesparaajustarsealasnecesidadesde
los emprendedores: Píldoras Formativas, cursos especializados y programas formativos
acompañadosdetutoríasyformaciónonline.Ademásseincluyenencuentrosconexpertosy
empresarios.
x Plan de empresa: Puesta a disposición la posibilidad de realizar un plan de negocio
profesional con el apoyo de tutores y realizar consultas online a expertos en distintas áreas,
conlaposibilidaddequesebeneficiendelrestodelosserviciosdisponibles,conformacióna
travésdecursosytalleresparalarevisiónymejoradelplandenegocio.
x Comercialización: Apoyo a la introducción y consolidación de empresas extremeñas en
nuevosmercados.Losemprendedorespuedenrecibirasesoramientoenmateriadecomercio,
poniendo a su alcance aquellas herramientas e instrumentos necesarios para el impulso y
apoyodesusempresas.

5.CONCLUSIONES
Lamentablemente para el desarrollo de las regiones, la crisis económica está produciendo
recortesdepresupuestosenmuchosdelosámbitos,sinoentodos,delaspolíticaspúblicas.El
fomentodelemprendimientonopuedeserentendidocomouncostesinocomounainversión
de futuro. Desde aquí hacemos propias las palabras del profesor Fernández Aguado (2008)
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cuandodiscrepadequienesconsideranqueelemprendimientosólopersigueelbienestardel
que promueve la idea, su beneficio o su forma de vida. Por el contrario, tal y como
generalmenteseseñaladesdelacorrientefrancesadelemprendimiento,elemprendedores
entendidocomoun“promotordedesarrollolocal”.Siendoestoasí,laspolíticaspúblicasenel
ámbitoregionaldelaComunidadAutónomadeExtremaduranopuedenfrenarse,menguaro
desaparecer, sino todo lo contrario. El emprendimiento puede ser la clave de la salida de la
crisisylaspolíticaspúblicaspuedenserlaherramientaparasufomentooparasuextinción.
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PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL;
POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DE EMPREENDEDORISMO – CASO
PRÁTICO
Abílio Miguel Marques Carvalho, Serviços de Educação, Cultura e Desporto,
miguel.carvalho@cmalvaiazere.pt
SandraPaulaJesusSimões,ServiçodePlaneamentoeDinamizaçãodaAtividadeEconómica
MunicípiodeAlvaiázere

Resumo: Esta comunicação apresenta um caso prático de políticas públicas com vista à
promoção do empreendedorismo enquanto instrumento para alavancar o desenvolvimento
local e regional. Assim, é feita uma caraterização do território e apresentase o projeto de
empreendedorismo que tem vindo a ser implementado em Alvaiázere. Este projeto tem o
objetivo de capacitar a população para um empreendedorismo com base no conhecimento
adquirido.
Palavraschaves:Empreendedorismo,políticaspúblicas,desenvolvimentolocal

Abstract: This paper presents a case study related to public policies in order to promote
entrepreneurship as an instrument to leverage local and regional development. Thus, the
territory is characterized and the entrepreneurship project which has been applied in
Alvaiázere is presented. The goal of this project is to empower the population to an
entrepreneurshipbasedontheacquiredknowledge.
Keywords:Entrepreneurship,publicpolicies,localdevelopment

Introdução
Acrescenteautonomiadosmunicípiosemmatériadeeducaçãoaquesetemvindoaassistir
ao longo dos anos, resulta numa maior responsabilidade das Câmaras Municipais no sentido
dedinamizaremprojetosinovadoresquevãoaoencontrodosreaisinteressesdosalunos(por
forma a minimizar os índices de abandono e insucesso escolar) e que, simultaneamente,
contribuam para o seu desenvolvimento enquanto cidadãos socialmente conscientes e
responsáveis.
A Câmara Municipal de Alvaiázere, consciente das fragilidades que se fazem sentir neste
território, à semelhança do que se verifica na maioria dos concelhos marcados pela
interioridade, como sendo a dificuldade em conseguir a fixação da população e,
consequentemente,oseuenvelhecimento,temvindoaassumir,emparceriaestreitacomos
diversosestabelecimentosdeensinodoconcelhoeentidadesformadoras,noâmbitodassuas
atribuiçõesecompetências,umapolíticadeaçãopróativaquepretendefomentaroespírito
empreendedorecapacitarapopulaçãoparaoempreendedorismo.Esta políticatemvindoa
ser estruturada a partir de um trabalho de parceria com as Juntas de Freguesia, com os
diversos Estabelecimentos de Ensino, Instituto de Emprego e Formação Profissional de
FigueiródosVinhos,oGabinetedeInserçãoProfissionaldeAlvaiázere,associaçõesculturaise
desportivaseoutrasentidadesporformaagarantirumtrabalhocooperativoqueotimizeos
recursosexistentes.
Arealidadesocialeeconómicadopaísedomundo,cadavezmaiscompetitivo,conduzaque
se adote, em termos profissionais, uma postura empreendedora e dinâmica. Por outro lado,
independentementedosmaioresconstrangimentosquecaraterizamesteterritório,averdade
équeexistemoportunidadesdenegócioquedevemserconsideradaseparaasquais,muito
frequentemente, a população não está sensibilizada ou sente receio do risco que, muitas
vezes, está subjacente a uma ideia de negócio. Não esqueçamos que o conceito de
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empreendedor, numa aceção atual, independentemente do significado da palavra ao longo
dos séculos, de acordo com Shumpeter (1950), passou a ter associada a ideia de risco e de
criatividade,namedidaemqueoempreendedordetetaumanovaoportunidadeedácorpoa
umprocessode“destruiçãocriativa”quevisaacriaçãodenovasorganizaçõesouareinvenção
deoutrasjá existentesquepermiteaintroduçãodenovosprodutosedenovosmodelosde
negócio. Assim, o empreendedor deve ser movido, de acordo com McClelland (1961), pelo
desejo de sucesso, enfrentando, para o efeito os vários desafios que se lhe coloquem, na
medidaemqueestádeterminadoainvestirasuacarreiraesegurançafinanceiranumaideia
(Kirzner,1983),aindaquetenhadecoordenarrecursoslimitados(Cassom,1982).
O Município de Alvaiázere está consciente, pois, de que potenciar o espírito empreendedor
dependedequestõesculturaise,dealgumaforma,dementalidadeprimeirosobstáculosao
desenvolvimentodeumterritórioequeurgecombater.Assim,noâmbitodoplanodeaçãodo
Município de Alvaiázere, têm vindo a ser desenvolvidos, desde o ano de 2008, programas e
projetos que visam a formação das crianças, jovens e população desempregada do concelho
deAlvaiázerenaáreadoEmpreendedorismo.

Desenvolvimento
Considerando os aspetos anteriormente identificados, as políticas municipais de Alvaiázere
têmvindoaapostarnaeducaçãoeformaçãoparaoempreendedorismodeformatransversal
àsváriasfaixasetárias.Assim,temvindoaserdesenvolvidoumtrabalhosistemáticocomas
crianças e jovens que frequentam os diversos ciclos de ensino no concelho (desde o ensino
PréescolaratéaoSecundário),comapopulaçãodesempregadaeativos(jáempreendedores
ounão).Esteforteinvestimentodecorredaconsciênciadequeoempreendedorismopodee
deve ser ensinado (Drucker, 1987), até porque a educação é o móbil que garante a nova
geração dos chamados empreendedores do conhecimento. Independentemente de reunir
todas as caraterísticas normalmente associadas a um empreendedor sobre as quais diversos
autores têm desenvolvido trabalho ao longo de várias décadas, como sendo o
comprometimento,acriatividade/inovação,aassertividade,aindependência,aperseverança,
o entusiasmo e a paixão (CUNHA; MALHEIROS; FERLA, 2005), o acesso ao conhecimento
estruturado que lhe chegue através de um “fluxo constante de informação” (FILION, 1993,
p.58),promovidopelaformaçãoeeducaçãocontínua,facilitará,acadamunícipe,aadoçãode
posturasempreendedorasmaisconscientes.
Assim, o Executivo Municipal acredita que, como defende Edmundo Brandão Dantas, “é
preciso aprender a voar com os pés no chão”, pelo que, depois de vários anos a trabalhar a
temática do empreendedorismo à escala municipal e de forma isolada, o Município de
Alvaiázere,implementou,apartirdejaneirode2010,umconjuntodenovasiniciativaseações
no âmbito de um projeto de “Gestão de Resíduos e Empreendedorismo nas Escolas” que
decorreuatéjulhode2012.
Este projeto resultou num conjunto de experiências e ações práticas que traduzem uma
política pública de promoção do empreendedorismo com impacto regional, pelo que este
documentonãopretendeadquirircontornosdedissertaçãocientífica,masantesenriquecera
discussãoemtornodatemáticade“empreendedorismoedesenvolvimentoregional”,coma
apresentaçãodeumcasopráticodeinvestimentoemmatériadeempreendedorismoquevisa
alavancarodesenvolvimentodoterritórioecujoimpactodiretosepretendeavaliarnofuturo
(amédioelongoprazo).
Oprojetodesenvolvidodesde2010foiobjetodefinanciamentodoMaisCentro,noâmbitode
umacandidaturaaoRegulamentoEspecífico“OptimizaçãodaGestãodosResíduos”eteveum
caráterintermunicipal,namedidaemquefoipromovidopelaassociaçãodedesenvolvimento
TerrasdeSicóem5municípios(Alvaiázere,Ansião,Condeixa,PenelaePombal).
Apesardesetratardeumprojetointermunicipal,estenãofuncionoudeformauniformeem
cadaumdosterritórios.Pelocontrário,emcadaMunicípiofoidesenvolvidoumplanodeação
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com atividades específicas para cada concelho, dependendo da respectiva realidade e
dinâmica.
Assim, há uma forte componente do projeto que foi desenvolvida junto do público escolar,
independentemente da tipologia, nível e estabelecimento de ensino que frequente e outra
que foi pensada para ir ao encontro dos interesses e necessidades da população
desempregadadoconcelhoedeativosouempresários,nosentidodeestimularacriaçãode
novasideiasdenegócio.
Com o conjunto de iniciativas desenvolvidas, o Município de Alvaiázere pretendeu
consciencializaracomunidadeparaaimportânciade:
 Compreender a importância da gestão de resíduos e minimizar o impacto ambiental
decorrentedaintervençãohumananoplaneta;
 Responsabilizar os cidadãos e consciencializálos do seu papel enquanto membros da
sociedadeparapotenciaremodesenvolvimentosustentável;
Desenvolvercompetênciasempreendedorascomomecanismo deexcelênciaparaa criação
deempregoeriqueza,recorrendoaatividadeseconómicasinovadoras.
No que se refere à componente escolar, desenvolveuse, ao longo dos dois anos de
funcionamento do projeto, um conjunto de atividades e ações estruturadas que incluíram a
formação de cerca de 50 professores que coordenaram projetos com as suas turmas em
contextodesaladeaula.Assim,oMunicípiopromoveucursosdeFormaçãodeProfessoresem
Empreendedorismo (acreditados pelo centro de formação Cenformaz) que foi frequentado
pelosdiversosprofessoresqueosváriosestabelecimentosdeensino(AgrupamentodeEscolas
deAlvaiázere,EscolaTecnológicaeProfissionaldeSicó,polodeAlvaiázereeCEARTE,polode
Cabaços)indicaramcomoresponsáveispelaimplementaçãodoprojeto.Estaaçãodeformação
possibilitouumprimeirocontactocomomodelodeeducaçãoemempreendedorismoadotado
pelaCGInternational,atravésdomodelodeaprendizagembaseadonaexperiênciaenaação.
Os Professores desenvolveram, posteriormente, atividades desafiantes que permitiram
aprofundar a temática da educação em empreendedorismo, descobrir e testar qualidades e
capacidades empreendedoras, desenvolver aulas que tenham em consideração diferentes
estratégiasdeensinobaseadasnoempreendedorismoenumapráticapedagógicalúdica.
Este processo de formação de professores revelouse determinante para que os mesmos
pudessem acompanhar o trabalho a desenvolver pelos alunos em contexto de sala de aula,
comapoio,também,deumelementodaentidadeconsultoraresponsávelpelaimplementação
doprojeto.Duranteasaulasdestinadasaestainiciativa,osalunosesquadrinharamideiasde
negócioquediscutiram,aprofundaramecujaviabilidadeeconómicaanalisaram.
Decorrentedotrabalhodesenvolvidoemcontextodesaladeaula,nofinaldecadaanoletivo
tevelugarumaediçãodoconcursomunicipaleintermunicipaldeideiasdenegócio.Osvários
projetos a concurso foram avaliados por um júri designado pela Câmara Municipal e
constituído por empreendedores locais (tendo por base as orientações de regulamento
próprio). Os alunos, então, desenvolveram todo o processo de criação de um negócio,
nomeadamenteaconceçãodaideia,adefiniçãodolocalparadesenvolveronegócio,opreço
dos produtos ou serviços e a estratégia de abordagem aos potenciais clientes. Estas sessões
potenciaram uma participação multidisciplinar e o envolvimento dos diversos agentes do
projeto, cumulativamente com uma experiência pedagógica que utiliza a formação centrada
na prática. Desta forma apoiaramse os participantes na descoberta e desenvolvimento das
qualidades,caraterísticaseatitudesdeempreendedoresbemsucedidos.
Para além das ideias de negócio mais completas e elaboradas que foram desenvolvidas com
vista a serem apresentadas no concurso de ideias municipal e, posteriormente, na final
intermunicipal, o projeto em curso visou ainda a possibilidade de os alunos desenvolverem
outrasideiasdenegócioquecolocaramempráticaequeapresentaramàcomunidadeatravés
daatividade“Empreendedorporumdia”.Assim,osalunostiveramapossibilidadedetestaros
seusprojetoseideias,sujeitandoosàcríticadospotenciaisclientes,comaoportunidadede
alterarosmodelosquelheestavamsubjacentesporformaagarantirosucessodosmesmos.
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Osalunosafrequentaro1ºCiclodoEnsinoBásicotambémdesenvolveramascompetências
caraterísticas de um empreendedor em sessões de trabalho (em contexto de sala de aula)
acompanhados pelos seus professores titulares e pelos técnicos responsáveis pela
implementação do projeto. As atividades deste ciclo de ensino culminaram com a realização
deFeirasdoEmpreendedorJúniorecomarealizaçãodeumaexposiçãonomuseumunicipal
nofinaldecadaano.
Oenvolvimentodacomunidadenestasiniciativasfoiassinaláveletraduziu,dealgumaforma,
o trabalho que o Município tem vindo a promover, em matéria de empreendedorismo, ao
longodosúltimosanos.
Para além das iniciativas já elencadas, em cada um dos anos em que o projeto decorreu, o
Município de Alvaiázere estruturou um conjunto diverso de atividades que organizou num
eventoespecíficoquetevelugarnofinaldecadaanoletivo:aSemanadoEmpreendedorismo.
Para o efeito foi criada uma imagem gráfica própria que consta de todos os documentos
referentesàsatividadesdeempreendedorismonoconcelhodeAlvaiázereefoilançadauma
açãodesensibilizaçãoepromoçãodainiciativajuntodacomunidadealvaiazerensecomvista
aoseuenvolvimentoeparticipaçãoativa.
OprogramadestasSemanasdeEmpreendedorismopermitiuarealizaçãodetrêsconferências
deempreendedorismo(“Alvaiázereempreende”)queintegrarampainéisdistintos,tendosido
destinadasàpopulaçãoescolareàcomunidadeemgeral.Nestasváriasconferênciastrataram
se temáticas relativas aos modelos de financiamento disponíveis, nomeadamente os apoios
disponíveis através do IEFP, do microcrédito, do programa Finicia Jovem e dos Business
Angels. Para além deste tema de grande relevância para os empreendedores, criaramse
painéis que permitiram reforçar a importância de investimento ao nível do setor primário e
contousecomotestemunhodeinúmerosempreendedoresquesedestacampelacriatividade
das suas ideias de negócio ou pela forma como conferiram a diversas atividades do setor
primário um caráter empresarial e de negócio que se revela determinante para o
desenvolvimentodoterritório.
Paraalémdasiniciativasjáelencadas,oMunicípiodeAlvaiázerepromoveu,ainda,noâmbito
das suas semanas de empreendedorismo, conferências teen, dedicadas exclusivamente à
populaçãoescolar,“Bizcamps”emqueparticiparamturmasdecursosEFApromovidospelos
estabelecimentos de ensino do concelho e outros desempregados do território que foram
convidados, em articulação estreita com o Gabinete de Inserção Profissional de Alvaiázere e
comoInstitutodeEmpregoeFormaçãoProfissionaldeFigueiródosVinhos,ainscreversenas
iniciativas.Foramaindapromovidosateliersdecriatividadeempreendedora,açõesde“brand
mybusiness”(destinadasaempresasjáinstaladasqueprocuramnovasformasdepublicitare
manter viva a sua marca) e no âmbito do “Job market lab” (no sentido de transmitir
conhecimentosobreformasdeautopromoçãoaseremutilizadospelapopulaçãoqueprocura
emprego).
No que se refere à operacionalização do projeto, os diferentes momentos e ações
apresentadasanteriormenteforamdesenvolvidasaolongodedoisanosletivoseamplamente
reconhecidas pela comunidade, até porque garantiram acesso a um conjunto de
conhecimentosqueseassumemcomobasilaresparaaformaçãodeespíritosempreendedores
entreapopulaçãodesteterritório.
Considerando que estudos recentes apontam o facto de que a crise económica conduzirá à
adoçãodeposturasempreendedorasquepermitamtornaromomentopresentenumtempo
de oportunidades, o Município de Alvaiázere considera da máxima pertinência continuar a
investirnaformaçãodosalunosedapopulaçãodoconcelhonestamatéria.Efetivamenteas
oportunidadescontinuarãoaexistireserãofavoráveisatodosquantosassumamumapostura
criativa e empenhada, fatores determinantes para a geração de riqueza e para a criação de
emprego.
O Município de Alvaiázere considera de extrema importância, pois, continuar a trabalhar a
temática do empreendedorismo em contexto escolar e fora deste, à semelhança do que se
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verificadesde2007epotenciarareflexãosobreoempreendedorismocomoformadegeração
deriquezaeemprego,atéporqueesteesforçotraduziusejáemresultadosquenãopodem
ser ignorados. Efetivamente a procura de informações sobre formas de investimento
aumentoudeformaexponencialnaADECA(AssociaçãodeDesenvolvimentodoConcelhode
Alvaiázere) e no Gabinete de Planeamento e Dinamização da Atividade Económica do
Município,bemcomojuntodeoutrosparceirosdedesenvolvimentodoterritório,comosendo
osestabelecimentosdeensino.
Esta consciência e a dificuldade de resposta a todas as questões colocadas, cedo levou o
Município de Alvaiázere a perceber a importância de desenvolver um novo projeto de
capacitação para o empreendedorismo, por forma a que os munícipes conheçam as
oportunidades de investimento do território e região em que se encontram e para que
possam,nosprocessos,seracompanhadosdeformacadavezmaisestruturadaeprofissional.
Assim,emparceriacomoscatorzemunicípiosqueintegramaComunidadeIntermunicipaldo
Pinhal Interior Norte (CIMPIN), subscreveu uma candidatura ao programa Operacional do
Potencial Humano no âmbito da “Operação imaterial de promoção do empreendedorismo”,
queviuaprovada.
No seguimento desta candidatura, foram desenvolvidas, no ano letivo de 2011/2012, ações
escolares, conferências e concursos de ideias, complementares, no território de Alvaiázere,
àquelasquevinhamjáaserpromovidas.Paraalémdisso,foidesenvolvidoum“Planodeação
Territorial para a promoção do Empreendedorismo 20112015” que vai ao encontro dos
objetivos da “operação imaterial de promoção de empreendedorismo”, nomeadamente no
queserefereànecessidadedepromover,emtodaaregião,um“ecossistemaempreendedor,
apoiando a estruturação e coordenação de redes territoriais à escala supramunicipal que
contribuam para favorecer a criação de sinergias e de condições de eficácia e eficiência no
domínioaoempreendedorismodebaselocal.
Definidososparceirosestratégicosemcadamunicípio,osmesmostrabalharamemconjunto
na identificação das dificuldades sentidas e terão acesso a formação ao nível da capacitação
paraoempreendedorismoparaquepossamoferecerrespostaefetivaàsnecessidadesdecada
empreendedor,paraalémdequeserácriadaumaplataformadeempreendedorismodebase
local que uniformizará os procedimentos a adotar em todos os municípios da CIMPIN. Para
além disso, tendo ainda em vista uma perspetiva supramunicipal, essa formação permitirá
que,emcadaconcelho,osempreendedorespossamacederàscaraterísticasdecadaterritório,
fazendo com que, desta forma, se direcione, de acordo com a tipologia de negócio, o
investimento para o local que apresente melhores condições para o desenvolvimento de
determinadaideia.
Assim,comoobjetivodealcançarestaperspetivasupramunicipal,esteprojetopermitirácriar
umarederegionaldeapoioaoempreendedornumaóticaemqueosserviçosdeapoiosurjam
integradosemaçõesdecoordenaçãoharmonizadasemtodooterritório.Paraalémdisso,será
produzido um manual de apoio ao empreendedor que reforçará a capacidade instalada ao
níveloperacionalemcadamunicípioeumwebsitequereúnatodaainformaçãodoterritório
noqueserefereaestatemática.
Naturalmente que um projeto com estas características implicará uma constante supervisão
dofuncionamentodarede,peloquefoicriadoumObservatóriodaRedequepermitiráasua
monitorização e a criação de um barómetro de observação. Por outro lado, criarseá uma
rederegionaldeespaçosdesuporteaoempreendedorismoquefacilitarãoadinamizaçãode
ações de prospeção e benchmarking, associadas a concursos de ideias que dinamizarão a
sociedadecivileosempreendedoreslocais.

Conclusão
OMunicípiodeAlvaiázereestá,portanto,adesenvolverumtrabalhointegradonosentidode
promoveroespíritoempreendedordosseusmunícipes,aomesmotempoquecriaestruturas
integradas de apoio ao empreendedor, serviços avançados de promoção da inovação
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empresarial e a atração de capital semente que facilitarão o alavancar do concelho e,
consequentemente,doterritórioqueintegra.
Considerase,pois,queestaposturapróativadepromoçãodoempreendedorismoseassume
claramente como um conjunto de políticas públicas com impacto regional. De forma
organizada e sistemática estão a criarse condições para que surjam no território os já
referidos empreendedores informados. Independentemente da motivação para o
empreendedorismo decorrer, como definiu Falcão (2008), por necessidade, por vocação ou
por inércia institucional, pretendese garantir o acesso ao conhecimento relativamente ao
empreendedorismo, para que a tomada de posições seja feita de forma consciente e
responsável e para que sejam percorridos, de forma firme, os sete passos que, segundo
Dornelas,estãoassociadosàaçãoempreendedora:assumirriscos,identificaroportunidades,
deter conhecimento organizacional e independência, tomar decisões, ser líder, dinâmico e
otimista,planeardeformacuidadosae,porfim,evidenciartinoempresarial.Destaformanão
se deturpará o verdadeiro significado de ser empreendedor. Quem assumir essa postura, na
sequência das políticas municipais em matéria de empreendedorismo, não partirá, na senda
dodefendidoporEdmundoBrandãoDantas,comaperspetivalírica,inocenteeamplamente
divulgadadequeesteconceitoeformadeatuaré“obálsamoparatodasasdores,asolução
paratodososproblemas”.Pelocontrário,esseempreendedorestaráconsciente,desdetenra
idade, das vantagens e desvantagens do empreendedorismo, conceito e forma de vida de
suma importância para o desenvolvimento de Alvaiázere, da região, do país e,
consequentementedaeconomiamundial.
Considerase, por isto, de particular interesse a política de promoção de empreendedorismo
em Alvaiázere enquanto um caso de aplicação prática no Empreendedorismo em estreita
ligaçãocomoDesenvolvimentoRegional.
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DA RESPONSABILIDADE SOCIAL AO EMPREENDEDORISMO: O CASO DO
MUSEUDOMARCENEIRO14
MariaLuísaSilva,mlsilva@uevora.pt,UniversidadedeÉvora
FátimaJorge,mfj@uevora.pt,UniversidadedeÉvora
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RESUMO: A partir da análise teórica do conceito de empreendedorismo e responsabilidade
social (RS), é destacada a relação entre práticas de responsabilidade social que resultem de
atitudes empreendedoras e que vão ao encontro da estratégia Alentejo 2015. Pela dinâmica
dasuaactividade,aempresaestudada–GaleriasdeMóveisSãoFrancisco,Ld.ª,queintegrao
Museu do Marceneiro, é criadora de riqueza e emprego. Abordar as suas práticas de RS e
empreendedorismo,àluzdaestratégiaAlentejo2015,consistiuparanóscompreenderoseu
enquadramento nos eixos estratégicos de intervenção desenhados. Analisámos por isso de
que forma é que as práticas de RS e empreendedorismo podem constituir ferramentas de
desenvolvimento regional, acreditando ser essencial uma atitude de cooperação
interinstitucionalentreEstado,empresaseorganizaçõesdasociedadecivil,paraumaefectiva
promoção da RS das Empresas e do Empreendedorismo. Procurámos conhecer o tipo de
estratégia de RS daquela empresa, utilizando o modelo conceptual desenhado pelos autores
do estudo RS nas PME – Casos em Portugal (Santos et al., 2006). Concluímos que, alinhada
com a estratégia, a RS e o Empreendedorismo podem constituir um forte motor de
desenvolvimentoregional.
PALAVRASCHAVE:DesenvolvimentoRegional,ResponsabilidadeSocial;Empreendedorismo.

ABSTRACT: From the theoretical analysis of the concepts of social responsibility and
entrepreneurship,therelationshipbetweenregionaldevelopmentandsustainabilitystrategies
that integrate corporate social responsibility practices and entrepreneurial attitudes is
highlighted. By the dynamics of its business, the company studied – Galerias de Móveis São
Francisco,Ld.ª,whichincludestheJoiner’sMuseum,createswealthandjobs.Toaddresstheir
socialresponsibilitypracticesandentrepreneurship,underthestrategyAlentejo2015,meant
that we had to understand its context in the strategic areas of intervention designed.
Therefore, we analyzed how the practices of social responsibility and entrepreneurship can
provide tools for regional development, as we believe that an attitude of interinstitutional
cooperationbetweenstate,businessandcivilsocietyorganizationsisfundamentalinorderto
haveaneffectivepromotionofCorporateSocialResponsibilityandtheEntrepreneurship.We
sought to know the kind of Social Responsibility strategy that company had, using the
conceptualmodeldesignedbytheauthorsofthestudySocialResponsibilityinSMEsCasesin
Portugal(Santosetal.,2006).Weconcludethat,alongsidethestrategy,SocialResponsibility
andEntrepreneurshipcanbeapowerfulengineforregionaldevelopment.
KEYWORDS:RegionalDevelopment,SocialResponsibility,Entrepreneurship.

1.Introdução
Oprocessodeglobalizaçãoquetemvindoaexigirporpartedasorganizaçõeselevadosníveis
de competitividade, em muito tem potenciado a implementação de actividades que nem
sempre são compatíveis com as necessidades das comunidades locais e regionais e com o
próprioambiente,assistindoseporvezesàsecundarizaçãodeinteressessociaiseambientais
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estudoregionalmulticasos”paraobtençãodograudeMestreemGestão–RecursosHumanos,daautoriadeMariaLuísaF.deC.
eSilva,emFevereirode2012.
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em prol de interesses exclusivamente económicos. Quando isto acontece é porque algo não
está contemplado, isto é, há pelo menos um princípio que não é verdadeiramente
considerado.
Numaalturaemqueapobrezaeaexclusãosocialteimamempersistir,emboraasempresas
sesintamincapazesderesolverporsisótaisproblemas,têm,noentanto,maisconsciênciade
que o seu empenho pode revelarse muito positivo no quadro de influências que também
podem exercer, se falarmos na criação de emprego, e da elevação do nível de bemestar,
satisfaçãosocialeconhecimento,pelaeducaçãoeformação.
A relação directa entre empreendedorismo e desenvolvimento regional tem sido estudada,
apresentandosecomoumaevidência,sendojáinúmerososinvestigadoresqueconcluemque
na base de processos de desenvolvimento económico local e regional estão inovações
promovidas por empreendedores que concorrem para o desenvolvimento sustentável das
comunidades.
Com o intuito de analisar a prática de RS que constitui a criação do Museu do Marceneiro,
propriedade da empresa Galerias de Móveis São Francisco, Ld.ª, verificamosde que forma é
que esta iniciativa pode ser considerada empreendedora e constituir uma ferramenta de
desenvolvimentoregional,relacionandoacomaestratégiaAlentejo2015.

2.DoEmpreendedorismoàResponsabilidadeSocial
Nofinaldestepontoiremoscompreendercomoéqueasempresaspoderãoincorporarnovos
conceitosevalores,nomeadamentepráticasdeRSquepodemconsistirtambémematitudes
empreendedoras.

2.1Empreendedorismo
“Oempreendedorismoéumfenómenoqueassumediversasformaseapareceempequenase
grandesempresas,nasempresasestabelecidasenacriaçãodenovasempresas,naeconomia
formalenainformal,emactividadeslegaiseilegais,nasocupaçõesinovadorasetradicionais,
nas empresas de alto risco e nas de baixo risco, e em todos os sectores económicos (OCDE,
1998apudNijkamp,2009,2009,p.854)”.
Não há uma única definição para empreendedorismo. Ao que parece a palavra
empreendedorismo deriva do francês e devese a Richard Cantillon economista francês do
séculoXVIII,oaparecimentodestanoção.
OGlobalEntrepreneurshipMonitor(GEM)descreveoEmpreendedorismocomo“umaforma
depensareagir,obcecadapelasoportunidades,comumaabordagemholísticaeequilibrada
emtermosdeliderança,comoobjectivodecriarriqueza”.Mas“qualquertentativadecriação
de um novo negócio ou uma nova iniciativa, tal como o emprego próprio, uma nova
organizaçãoempresarialouaexpansãodeumnegócioexistente,porumindivíduo,equipade
indivíduos, ou negócios estabelecidos” é, no entender do GEM também empreendedorismo
(apudSarkar,p.31)
AOCDE(1998,p.4244,apudNijkamp,2009,p.855)identificatrêsimportantescaracterísticas
do empreendedorismo. “Em primeiro lugar, o empreendedorismo envolve um processo
dinâmico com empresas em várias situações: as novas empresas que se estão a iniciar, as
empresasjáexistentesqueestãoacrescereasempresasquenãotiveramsucessoequeestão
aserreestruturadasouafechar.Umasegundacaracterísticadoempreendedorismoéque–
namedidaemqueimplicaocontrolodoprocessopeloempresárioproprietário–eletendea
seridentificadocomapequenaempresaondeoproprietário(s)egerente(s)sãoosmesmos.
Finalmente, o espírito empresarial implica inovação”. Para Joseph Schumpeter (1936) (apud
Sarkar,p.53),oempreendedorisoapareceligadoàinovação,defendendoqueempreendedor
é aquele que aplica uma inovação no contexto dos negócios, que por sua vez pode tomar
váriasformas:introduçãodeumnovoproduto;introduçãodeumnovométododeprodução;
abertura de um novo mercado; a aquisição de uma nova fonte de oferta de materiais e a
criaçãodeumanovaempresa.
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“O desenvolvimento do sector das PME desempenha um papel crucial na dinâmica espacial,
pois muitas formas criativas de empreendedorismo encontramse neste sector” (Nijkamp,
2009, p. 857). E, “o ambiente local (incluindo a cultura, os conhecimentos e as atitudes das
empresas) parece funcionar como um factor de sucesso crucial para novas formas de
empreendedorismo(Camagni,1991,apudNijkamp,2009,p.865).
Para Sarkar (p.32), empreendedorismo “é o processo de criação e/ou expansão de negócios
quesãoinovadoresouquenascemapartirdeoportunidadesidentificadas”.
Asopiniõesnãosãounanimes,portanto.Eprincipalmentesepensarmosnasinúmerasformas
deempreendedorismo(pornecessidade,poroportunidade,electrónico,familiar,comunitário,
municipal, social, etc, etc.), não perdendo de vista também o intraempreendedorismo, em
que os intraempreendedores são vistos como empreendedores com acções bem sucedidas
dentrodeumaorganizaçãoestabelecidaouemparceriacomoutrosindivíduos,tambémeles
empreendedores,quetêmcaracterísticasdiferentes,complementandoseportanto,entresi.
“Os empreendedores são pessoas que reagem às alterações das economias, funcionando
como agentes económicos que transformam a procura em oferta” (Adam Smith, 1776, apud
Sarkar,p.27).ParaJohnStuartMill(1848,apudSarkar,p.27),oempreendedorismo“éabase
da empresa privada; o empreendedor é aquele que corre riscos e toma decisões, que gere
recursos limitados para o lançamento de novos negócios”. “O empreendedor é aquele que
transforma recursos em produtos e serviços úteis, criando oportunidades para fomentar o
crescimentoindustrial”(CarlMenger,1871,apudSarkar,p.27).
“Oempreendedoréagentequetransfererecursoseconómicosdeumsectordeprodutividade
maisbaixaparaumsectordeprodutividademaiselevadaedemaiorrendimento”diziaJean
BaptisteSay(1803,apudSarkar,p.27)).
Ainda que não se nasça empreendedor, “serse empreendedor não é nem inato nem
hereditário,emboraexistamdiferentescombinaçõesdecaracterísticaspessoais,deliderança,
de motivação e comportamentais que podem indicar a vocação empreendedora, há alguns
traços de personalidade e algumas características que os empreendedores bem sucedidos
tipicamentepartilham”(Ferreira,M.P.etal,p.55).
Apontamosumconjuntodecaracterísticasaosempreendedores,detalhandoassimoseuperfil
comportamental: são normalmente considerados indivíduos com iniciativa, visão, coragem,
firmeza, decisão, resilientes, com atitude de respeito humano e com grande capacidade de
liderançaeorganização.

2.2OContextodaResponsabilidadeSocialdasEmpresas
O conceito de RS das empresas referese à responsabilidade que estas deverão assumir na
gestão das suas organizações, olhando muito para além do lucro imediato e dos tradicionais
rácioseconómicos.
AolongodoséculoXXejánesteséculo,aRSdasorganizaçõestemsidoobjectodeinúmeras
investigaçõesacadémicasecomelastêmsurgidováriasdefinições.Mesmonadécadade50,a
RS, associada ao tema da ética, já integrava a gestão no contexto empresarial das empresas
americanas, como Carroll veio sintetizar através da sua pirâmide com quatro níveis, em que
destaca a Responsabilidade Económica como base que sustenta as outras e que surgem
sequencialmente. Pressupõe assim que, para se tornar socialmente responsável, a empresa
temquepassarporváriasetapas,tendose,debaixoparacima,oseguinte(1979,1999apud
Almeida, 2010, p. 63): Responsabilidades económicas; Responsabilidades legais;
Responsabilidadeséticas;Responsabilidadesfilantrópicas.
É a Freeman (1984) que se atribui a origem da teoria dos stakeholders, quando este autor
publicaoprimeirolivrosobreafunçãoqueoenvolvimentocomosstakeholdersdeveráterna
estratégiaempresarial.Oâmagodaquestãoresidenofactodeadirecçãodasempresasnãose
devercingirapenasaosinteressesdosaccionistas/proprietários–mastambémaosinteresses
de outros stakeholders (partes interessadas), nomeadamente os empregados, os gestores, a
comunidadelocal,osclienteseosfornecedores.
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ElaboradopelaComissãoEuropeia,comoobjectivodedebateroconceitodeRSdaempresa,
incentivar o desenvolvimento de práticas inovadoras e promover parcerias para a sua
concretização,o“LivroVerde:PromoverumQuadroEuropeuparaaRSdasEmpresas”,veio,
em2001,reforçaraestratégiaeuropeiaparaaresponsabilidadeempresarial.Nelesedescreve
a RS das empresas como “um conceito segundo o qual as empresas decidem, numa base
voluntária, contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo.” Em
Julho de 2002, a Comissão Europeia apresenta um outro documento de referência – a
comunicação “RS das Empresas: um contributo das empresas para o desenvolvimento
sustentável”, definindo aí que “cabe às organizações a adopção de uma atitude de RS, no
quadro de uma dinâmica de integração entre todos os agentes envolvidos nas suas
actividades”(ComissãoEuropeia,2002,p.347).
Seguindo Santos et al. (2005, p. 31), a dimensão social integra as acções orientadas para a
gestãodoelementohumanoquecompõeasuamatrizsocial(componenteinterna)easacções
orientadas para a comunidade envolvente (componente externa). A dimensão social interna
incluiacçõesrelativasaolocaldetrabalhoeéessencialparaosbonsresultadosdaempresa,
dado que a produtividade, a inovação e a qualidade dependem dos níveis de motivação e
satisfação dos trabalhadores da empresa. Nesta dimensão podem incluirse práticas de RS
ligadasa:GestãodeRecursosHumanos;InformaçãoeComunicação;ServiçosSociais;Gestão
daMudançaOrganizacional;Empregabilidade;eSaúde,SegurançaeHigienedoTrabalho.Na
dimensão social externa integramse práticas destinadas aos agentes externos da empresa,
incluindo a comunidade local. Na dimensão económica as empresas relacionamse com três
tipos de parceiros: clientes, fornecedores e investidores ou accionistas. “A responsabilidade
ambientaldasempresaspassapelaintegraçãodasquestõesambientaisnagestãoestratégica,
atribuindolhes a devida importância, a par das questões de carácter económico e social”
(Santos et al., 2005, p. 51). “A componente interna da responsabilidade ambiental das
empresas referese, de uma forma geral, à adopção das políticas e procedimentos internos
que conduzem a uma melhoria contínua do desempenho ambiental e à sua introdução no
quotidianodaactividadedasempresas”(Santosetal.,2005,p.52).Porsuavez,acomponente
externa está ligada “à interacção das empresas com os seus parceiros externos,
nomeadamente fornecedores, clientes, comunidade em geral, organizações não
governamentaisdeambiente,entreoutros”(Santosetal.,2005,p.53).

3.Estratégiadedesenvolvimentoregional–Alentejo2015
“Odesenvolvimentoregionaléumfenómenodinâmico,comumamudançapermanentenas
actividades empresariais. Esta alteração pode ser provocada pela inovação, pela queda, pelo
nascimentoemortedasempresas.”(Nijkamp,2009,p.857)
Como factores de desenvolvimento podemos considerar os endógenos: clima, população
geografia física, património cultural e recursos naturais. A própria dinâmica interregional, o
impactedaeconomiaglobal,oinvestimento,ainformação,ainvestigaçãoedesenvolvimento
tecnológico,aformaçãoprofissionaleasinfraestruturasconstituemdeterminantesexógenas.
Aideiadedesenvolvimentoregionalexigeaexistênciadeumaregiãoaptaparaosuportede
umaestratégiadeeficáciagovernativaedemaximizaçãoeintegraçãoderecursos.Exigeainda
a capacidade da tomada de decisão ao nível regional e local, de acordo com o princípio da
subsidiariedade,dispondodemecanismosdeplaneamentoeprogramaçãooperacionaispara
oencontrodasmedidasmaisadequadasaoprogressodaregiãoconsiderada.
No entanto, “o espaço geográfico não é capaz de criar condições suficientes para
desenvolvimentos inovadores ou novos arranjos institucionais, mas é importante na medida
em que podem comportar condições necessárias ou desejáveis para novas formas de
comportamento,tantonodomíniopúblicocomoprivado”(Nijkamp,2009,857).
“E só uma abordagem integrada ao desenvolvimento regional”, seguindo Baleiras (2010, p.
355),“podepromoveraimplantaçãoeficazdadimensãoterritorialprevistaexplicitamenteno
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Tratado de Lisboa. Assim, uma coordenação mais forte das várias políticas, europeias e
nacionais,quelidamcomactivosterritoriaistemdefazerpartedessaabordagemintegrada”.
AsideiasestruturantesdaestratégiaAlentejo2015podemretirarsedaprópriavisãodefinida:
“AlcançarumAlentejoquepossaserreconhecido,internaeexternamente,comoumaregião
capaz de gerar pela sua dinâmica empresarial, riqueza e emprego; uma região aberta ao
exterior,comqualidadedevidaglobaleexemplarnoplanoambiental”(CCDRA,2007,p.57).
Sãotrêsoseixosestratégicosqueorientamocaminhoquepoderálevaràconcretizaçãodos
objectivosinerentesatalestratégia,conformepodemlersenoQuadro1:

Quadro1–Eixosestratégicosdeintervenção–Alentejo2015
1.Desenvolvimentoempresarial,criaçãoderiqueza e emprego
x
Renovarasactividadeseconómicastradicionais,atravésdadinamizaçãoeampliaçãodascadeiasdevalorassociadas
aosrecursosnaturaiseendógenos(utilizaçãodaciênciaetecnologia,organizaçãoeconhecimento,capitalhumano,
marketing,...);
x
Diversificaroperfildeespecializaçãoprodutivadaregião,potenciandoactividadeseconómicasemergentesdemaior
valor acrescentado e/ou maior intensidade tecnológica (ambiente, aeronáutica, TIC, indústrias criativas, ...) e
contribuindoparaacriaçãodeempregosqualificados;
x
Consolidar os investimentos associados ao triângulo Sines/Beja/Alqueva (porto e plataforma industrial/logística de
Sines,aeroportodeBeja,EmpreendimentodeFinsMúltiplosdeAlqueva),peloseupapeldinamizadordeumportfolio
deactividadeseconómicas(agroindústrias,logística,energiasrenováveis,turismo,...);
x
Dinamizarosistemaregionaldeinovação,ondeseenvolvamos“centrosdeconhecimento”(ensinosuperior,centros
tecnológicos,...)eotecidoempresarial,comopropósitodeestimularainovaçãonaregião,facilitaratransferênciade
competênciasecooperaçãoentrediferentesactores;
x
Melhoraraeficiênciadagovernação,medianteumamaioreficáciadaAdministraçãoPúblicacomvistaàreduçãodos
“custospúblicosdecontexto”eaumamelhorrelaçãocomocidadão;
x
Implementarum modelodedesenvolvimentosustentáveldaactividadeturísticafortementeancoradonos recursos
naturais, paisagísticos e culturais (património tangível e intangível), os quais deverão ser valorizados criativamente,
emfavordacriaçãoderiquezaedeumafruiçãopúblicadoselementosidentitáriosecaracterísticosdaregião.
2.Aberturadaeconomia,sociedadeeterritórioao exterior
x
Captaractividadeseconómicasassociadasàsvantagenslogísticasdaregião,resultantesquerdaposiçãogeográficano
eixoLisboa/Madrid,daproximidadeàA.M.Lisboa,doportodeSines,dafuturaligaçãoferroviáriaSines/Elvas,doTGV,
doaeroportodeBeja,dasplataformaslogísticas;
x
Reforçarasredesdeacessibilidadesfísicasedigitaisquegarantamàregiãomaiormobilidadenocontextodasredes
nacionaisetranseuropeias;
x
Promover a integração da região em espaços e redes mais alargadas, através do aprofundamento da cooperação
territorial,dainternacionalizaçãodaeconomia,edasnovastecnologiasligadasà“sociedadedoconhecimento”;
x
Reforçarasredesdeacessibilidadesfísicasedigitaisquegarantamàregiãomaiormobilidadenocontextodasredes
nacionaisetranseuropeias;
3.Melhoriaglobaldaqualidadeurbana,ruraleambiental
x
Reforçaracompetitividadeeatractividadedascidadescomo“motores”económicosdoterritório,associandoasde
formainovadoraeeficazàregiãoenvolvente(complementaridade“urbano”+“rural”),comogarantedacoesãosocial
eterritorial;
x
Promover a obtenção de padrões de excelência ambiental, através de uma gestão mais eficiente dos recursos
naturais,assegurandoasuasustentabilidade,bemcomoumaabordagempróactivanaminimizaçãodosefeitosdas
alteraçõesclimáticas(seca,desertificação...)antecipandoeminimizandoosseusefeitos.

Fonte:CCDRA(2010)

4.Metodologia
A metodologia utilizada para a elaboração deste artigo, assentou na pesquisa bibliográfica
como ponto de partida, seguindose a pesquisa descritiva, assumindose depois uma
abordagem exploratória, a que se seguiu o estudo de caso, privilegiandose a natureza
qualitativadosdados.
Para obtenção de dados referentes às Galerias de Móveis São Francisco, Ld.ª, e muito
concretamente, ao Museu do Marceneiro, procurouse aplicar um questionário e
complementar os dados assim conseguidos com a realização de uma entrevista semi
estruturada. Refirase ainda que foi utilizado o modelo conceptual desenhado parao estudo
RSnasPME–CasosemPortugal(Santosetal.,2006)(Quadro2).
Para complementar os dados obtidos através do questionário foi realizada uma entrevista
semiestruturada com questões abertas ao dirigente indicado pela empresa, que incidiram
sobrequestõesrelacionadascomEmpreendedorismoeacriaçãodoMuseu.
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A documentação sobre a empresa, recolhida antes da entrevista, bem como aquela que foi
fornecida aquando da visita para a realização da mesma, possibilitou uma análise mais
rigorosadainformação.

Quadro2–ModelodeanálisedostiposdeestratégiasdeRS
VOLUNTÁRIA
Estratégia:Inovação
Stakeholders:Associações,UniversidadeseEmpresas
AtitudeperanteaRS
a) Motivações:CriaçãodeValor
b) Benefícios:Organizacionais
c)
Obstáculos:Cooperação(capitalsocial)
d) TiposdeApoio:Conhecimento
e) Periodicidade das práticas: Regular, integrada na
estratégia.
Estratégia:Custo
Stakeholders:SócioseEntidadesPúblicas
AtitudeperanteaRS
a) Motivações:Lucro
b) Benefícios:Económicofinanceiros
c)
Obstáculos:Financeiros
d) TiposdeApoio:Financeiros
e) Periodicidade das práticas: Ocasional, não
integradanaestratégia
OBRIGAÇÃO

PREVENÇÃO
Estratégia: Diferenciação
Stakeholders:SindicatoseComunidade
AtitudeperanteaRS
a) Motivações:Éticosociais
b) Benefícios:Comunicação
c)
Obstáculos:InformativosedeConhecimentos
d) TiposdeApoio:Técnicos
e) Periodicidadedaspráticas:Ocasional,integradana
estratégia
Estratégia: Focalização
Stakeholders:Trabalhadores,clientesefornecedores
AtitudeperanteaRS
a) Motivações:Pressõesdegrupos
b) Benefícios:Comerciais
c)
Obstáculos:Temporais
d) TiposdeApoio:Informação
e) Periodicidade das práticas: Regular, não integrada
naestratégia
REACÇÃO

Fonte:Santosetal.,2006,p.61.

Asestratégiasdenegócios(Quadro3),arelaçãocomosstakeholders(Quadro4)eaatitude
peranteaRS(Quadro5)sãoconsideradososprincipaisfactoresqueinfluenciamestetipode
práticas nas empresas. “Os tipos de estratégias de RS das PME resultam da análise dos três
vectores considerados anteriormente” (Santos et al., 2006, p.63), que se materializam num
quadrodereferênciaparaclassificarasestratégiasdesenvolvidaspelasempresas(Quadro6).

Quadro3–Estratégiadenegócios
Conceito

Dimensões
Custo

SubDimensões
Actividades de BaixoCusto
Actividades centradas em produtos/
serviços
Desenvolvimento de produtos/ serviços
devaloracrescentado
Introdução de novosprodutos/serviços

Focalização
EstratégiadeNegócio
Diferenciação
Inovação

Fonte:Santosetal.,2006,p.59.

Quadro4–Relaçãocomstakeholders
Conceito

Dimensões

Stakeholders

Influência

SubDimensões
Intensidade darelação
Tipologia das actividades

Fonte:Santosetal.,2006,p.59.

Quadro5–AtitudeperanteaRS
.

Dimensões

AtitudeperanteaRS

Factorescríticos

SubDimensões
Motivações
Benefícios
Obstáculos
Tipos de Apoios
Periodicidade daspráticas

Fonte:Santosetal.,2006,p.60.

Quadro6–TiposdeEstratégiasdeRS
Estratégias
Variáveis

Obrigação

Reacção

Prevenção

Voluntária
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EstratégiadeNegócio

Custo

RelaçãocomStakeholders

Sócios
EntidadesPúblicas

Motivações
Benefícios
Atitude
perantea
RS

Lucro
Económico
financeiros

Obstáculos

Financeiros

TiposdeApoio

Financeiros
Ocasionais,
integrados
estratégia

Periodicidadedas
PráticasdeRS

Focalização
Trabalhadores
Clientes
Fornecedores
Pressões de grupos

Diferenciação

Éticosociais

Inovação
Universidades
Associações
Empresas
CriaçãodeValor

Comerciais

Comunicação

Organizacional

Temporais
não
na

Informação
Regulares,
integradas
estratégia

não
na

Sindicatos
Comunidade

Informativos e
Conhecimento
Técnicos
Ocasionais,
integradas
estratégia

de

na

Cooperação (Capital
Social)
Conhecimento
Regulares, integradas
naestratégia

Fonte:Santoseta.l,2006,p.64.

A partir da sistematização de variáveis e práticas de RS (Santos et al., 2006, p. 66), foi
construídooinquéritoàspráticasdeRS(Santosetal.,2006,p.250),queserviudeinstrumento
de tratamento da informação, facilitando a sua análise. O inquérito permitiu identificar:
práticas de RS das empresas no âmbito das três dimensões em análise (económica, social e
ambiental); estratégias adoptadas; factores, motivações, benefícios e obstáculos que
condicionamaadopçãodepráticasdeRS.

5.ApresentaçãodaempresaGaleriasdeMóveisSãoFrancisco,Ld.ª
5.1Caracterização
A empresa eborense Galerias de Móveis São Francisco, Ld.ª (GMSF), especializada na
manufactura de móveis tradicionais alentejanos, foi fundada em 1975 pelo marceneiro
eborenseManuelSebastiãoSilvaeseusfilhos.Estasociedadeporquotascom9trabalhadores,
éporissomesmoumamicroempresa.Masnemsemprefoiassim.Temposhouveemqueesta
empresachegouaempregar30colaboradores.
AsGMSFprocuraramdesdesemprereviveravelhatradiçãodomóvelrústicoalentejano,que
reencontrou na sua fábrica a continuidade e a qualidade que momentaneamente se vinham
perdendo nesta região. Contrapondose ao móvel pintado de características populares, as
GMSF comercializam ainda hoje o que de mais genuíno recheava as senhoriais casas
alentejanas. Ao comemorar quase quarenta anos de actividade, as GMSF apostam agora na
produçãodenovosmodelosdemobiliário,bemcomoemnovasformasdecomunicaçãocom
o público. As GMSF produzem e comercializam artigos de mobiliário que pela sua
especificidade,considerandoaspectosartísticos,artesanais,deantiguidade,deraridadeede
qualidade/preçosãorequisitosdemaioratractividade.
AsGMSFtêmpormissãoconceber,produzircomercializareinstalarmobiliárioemmadeiraeo
restaurodepeçasemmadeira,deformaa:
x Oferecer ao cliente uma solução de qualidade, à sua medida, num curto espaço de
tempoeaumpreçoadequado;
x Satisfazer as necessidades e as expectativas reais dos seus clientes com vista à sua
satisfaçãototalefidelização;
x Gerarriquezaparaosseusinvestidoresatravésdeummodelodenegóciosustentado,
geradordecapitalsocial;
x Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos seus colaboradores e para o
desenvolvimentointegradodacomunidade.

5.2OMuseudoMarceneiro
ParaasGMSFodia19deNovembrode2011ficounasuahistória,aoinauguraremoMuseu
do Marceneiro. Sendo um projecto para chegar a um público muito variado, o Museu do
Marceneiro mais não é o do que a conjugação da criatividade e tradição, cujo resultado é
inovação que vem do empreendedorismo do seu fundador e filhos, por assumirem a
responsabilidadedepartilharumaartecentenária.

68





14.ºWORKSHOPAPDR|EMPREENDEDORISMOEDESENVOLVIMENTOREGIONAL
5deOutubrode2012|ESCEInstitutoPolitécnicodeSetúbal
OMuseudoMarceneiro,localizadonaRuadaRepúblicaemÉvora,nasceudavontadedecriar
e manter um cenário de trabalho ligado à arte de trabalhar a madeira, a partir de uma
colecção de antigas ferramentas, mais ou menos gastas pelo uso, ou substituídas por
equipamento eléctrico na execução dos mais variados trabalhos. É um espaço de exposição
quepreservaepartilhaahistóriadeumaempresafamiliar,mastambémsaberesetradições,
contribuindodestaformaparaahistóriadacomunidade.
A partir do Museu do Marceneiro, as GMSF pretendem alcançar dois objectivos: primeiro,
coleccionar e preservar ferramentas utilizadas no passado e, em segundo lugar, pesquisar e
expor essas ferramentas para transmitir às gerações futuras o espírito e as atitudes dos
tradicionaismarceneirosecarpinteiros,emparticular,noAlentejo.
AssociadasaoMuseudoMarceneiro,paraalémdaactualactividadecomercialeindustrial,as
GMSF têm em funcionamento desde o último Sábado de Janeiro de 2012 um conjunto de
Oficinas, com actividades ludico didáticas completamente gratuitas, destinadas a crianças e
jovens, mas também idosos, procurando promover a intergeracionalidade e a aprendizagem
detécnicasligadasàmarcenaria.Aafluênciaàiniciativatemsidomuitosuperioraoesperado,
levandoaempresaarealizarduasediçõesdecadaumadasOficinasprevistas.
Desalientarque,“oMuseudoMarceneiroetudooquetemsidorealizadoàsuavolta,sófoi
possível,comempenho,dedicaçãoecooperaçãocomoutrasempresaseorganizaçõeslocaise
nacionaisquesetêmvindoajuntaratodasasiniciativas,desdeasuaconcepção”,sublinhou
umdosproprietáriosdasGMSF.
As iniciativas do Museu do Marceneiro vão além do inicialmente previsto. A oferta de
ferramentas que chegam de todo o país tem sido uma constante. Contamse as visitas de
escolas da região, de lares de idosos, de associações de solidariedade social e de muitos
turistas,asparceriascomosmedialocaisenacionais,dasquaisresultaramváriasreportagens,
paraalémdeinstituiçõeslocaiscomoaDirecçãoRegionaldeCulturadoAlentejoeaCâmara
MunicipaldeÉvora.
O ambiente vivenciado pelos participantes nas Oficinas do Museu do Marceneiro
proporcionou,recentemente,aorganizaçãodeumainiciativasolidáriaqueenvolveuoscerca
deseisdezenasdeparticipantesnasoficinas,bemcomotodosaquelesquequiseramaderirà
acçãodeangariação,recolhaeentregadepeçasquevieramaintegraraQuermessequeaLiga
PortuguesaContraoCancrorealizouduranteaFeiradeSãoJoão,emÉvora.

6.Discussãoderesultados
AempresaGMSFafirmaseguir,nosúltimostrêsanos,umaestratégiadeinovação,assentena
introdução de novos produtos e serviços. Predomina ali uma estratégia de RS voluntária,
considerando o seu posicionamento em termos de estratégia de negócio (inovação –
introdução no mercado de novos produtos e serviços), relação com stakeholders
(universidades, associações e empresas), motivações (com base na criação de valor),
benefícios (organizacional), tipos de apoio (conhecimento) e periodicidade das práticas
(regulareseintegradasnaestratégia).
É comum verificarse, principalmente nas grandes empresas, que o carácter regular das
práticas de RS está ligado à sua estratégia. Já no que concerne às pequenas e médias
empresas,osestudosdereferênciamencionamofactodeestasintegrareminformalmentea
RS.Noentanto,asGMSFafirmamqueassuasactividadesregularesnestaáreaestãoligadasà
estratégiadenegócios.HámuitoqueparaestaentidadeoexercíciodapráticadeRSdeixoude
se ligar apenas a patrocínios ou doações, algo que contraria a posição de Friedmann (1970),
um opositor à RS das empresas que chegava mesmo a afirmar que a RS do negócio residia
única e exclusivamente no aumento dos seus lucros, não passando a empresa de um
instrumentodosseusaccionistasparaalcançartalfim.
As GMSF têm preocupações ao nível das três dimensões: económica, social e ambiental. A
“articulação da comunidade onde a empresa se insere” é uma das áreas da RS considerada
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mais importante, agora ainda mais notória a partir da criação do Museu do Marceneiro. Ao
mesmonívelapreocupaçãocomoambienteérealçada.
Comopodeobservarse,aspráticasdeRSdestaorganizaçãovãomuitoalémdoseucarácter
interno, sendo em grande número as práticas relacionadas com a dimensão social externa e
com a ambiental. Numa boa parte das vezes vai ao encontro da comunidade, com quem se
articula,mastambémdeclientes,fornecedores,parceiroscomerciais,produtoseserviçoseda
valorizaçãodoambiente,excedendoocumprimentodalegislação.
Aoanalisarasatisfaçãoindicadapelosdirigentesnoqueserefereàavaliaçãodosresultados
das práticas de RS que a empresa desenvolve, poderemos deduzir que há ainda um longo
caminho a percorrer. Vejamos: foram apenas referidos resultados bastante satisfatórios ao
nívelde“Clientes”,“ProdutoseServiços”,“InformaçãoeComunicação”e“Comunidade”.
Poderseádizerqueestaempresaestáaindaassimsatisfeitacomoresultadodaspráticasde
RSaoníveldedimensãoeconómica,socialinternaeexterna.Emboracomgrandenúmerode
práticasambientais,aoanalisarempormenorasrespostasaoinquérito,éaessenívelqueos
dirigentesestãopoucosatisfeitosaoreflectiremsobreosresultadosdassuaspráticasdeRS,
havendoaímaisespaçoparamelhoriaderesultadosapardadimensãosocialinterna(gestão
derecursoshumanos,serviçossociaiseformação).
Nodomínioeconómico,aempresaanalisadaapresentapráticasqueinteragemcomtrêstipos
de parceiros estratégicos: os clientes, os fornecedores ou parceiros comerciais e os seus
sócios.PartindodasíntesedeCarroll(1979)atravésdasuapirâmide,acrescenteseaindaque
notamospreocupaçõesdestaempresaaoníveldasváriasetapasapresentadas,destacandose,
nabase,asresponsabilidadeseconómicas,poisestaempresatemdegerarriqueza,peloque
teráqueresponderàsnecessidadesdeconsumodasociedade.
Considerando as práticas de RS orientadas para os trabalhadores das empresas ao nível da
dimensão social interna, estamos perante uma unidade empresarial com práticas integradas
emdiversasáreas:gestãoderecursoshumanos,informaçãoecomunicação,serviçossociais,
gestãodamudançaorganizacional,empregabilidade,bemcomosaúde,segurançaehigieneno
trabalho. Quanto à participação, sistemas de apoio, adaptação à mudança, formação e
desenvolvimento,serviçosdesaúdeesegurançaasGMSFfazemalusãoaváriaspráticas.
Indoaoencontrodateoriadosstakeholders,propostaporFreeman(1984),deduzsesobrea
importância que as GMSF dão não só aos interesses dos proprietários, mas também aos
interesses de outras partes interessadas, nomeadamente os empregados, os gestores, a
comunidadelocal,osclienteseosfornecedores.SeparaKeithDavis(1973),sepodededuzir
que a RS das empresas começa quando a lei acaba, nesta empresa estamos efectivamente
perantepráticasdeRS.
Entendendo por motivações, tudo o que impulsiona o desenvolvimento de práticas de RS,
surgecomo maisfrequentenestaempresaacriaçãodevaloreaquestãoéticosocial,aque
corresponde,respectivamente,a“fidelizaçãodeconsumidoresedeclientes”,a“melhoriada
imageminstitucional”eos“princípioséticosecívicos”,paraalémdo“aumentodasatisfação
dos trabalhadores/as”. Para as GMSF, a pressão da comunidade e dos poderes públicos não
exerceminfluênciasobreaspráticasdeRS.
Curiosoéperceberquaissãoasprincipaisdificuldadesassociadasàdinamizaçãodepráticasde
RS nesta empresa, isto é, os principais obstáculos. São apenas referidos os aspectos
“financeiros”(insuficiênciaderecursosfinanceiros,faltadeapoiopúblico).
ComoaspectosrelevantesparapromoveraRS,asGMSFreferema“partilhadeexperiências/
formas de implementar com empresas semelhantes”, para além de “partilhar experiências/
formas de implementar com empresas semelhantes”, “conhecimento de boas práticas”,
“programas de formação”, fazendo também alusão à necessidade de outros: apoios
financeiros (apoios públicos e incentivos fiscais). Existe portanto um balanceamento entre a
necessidadedeinformação/formaçãoedeintervençãodoEstado.
AoverificaratipologiadeestratégiasdeRSapresentadanametodologia,depoisdeanalisadaa
estratégia de negócio, a periodicidade das práticas, a relação com os stakeholders, as
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motivações, os benefícios, os obstáculos e os tipos de apoio, podemos aferir o padrão de
comportamentodestaentidade.Constataseanãoaplicaçãodomodelonoseuestadopuro,
ouseja,asGMSFnãoapresentaparatodasasdimensõesumaestratégiatalqualapropostano
modelo de análise dos tipos de estratégias de RS, existindo no entanto características
dominantes.Noquerespeitaaosobstáculos,asGMSFapresentaumaestratégiadeobrigação
(traduzidanainsuficiênciaderecursosfinanceirosenafaltadeapoiopúblico).
Aproveitandoumconjuntodeferramentasarmazenadas,semqualquerutilidadedopontode
vista da sua utilização actual na fabricação de produtos, as GMSF procuram valorizálas,
integrandoas num único espaço museológico, devidamente organizado para mostrar à
juventudeegeraçõesvindourasformasdetrabalhoporestesdesconhecidos.Aovalorizareste
espólio, o próprio estabelecimento comercial ganha também novas vidas. Para além dos
jovens,sãoosamantesdestasarteseantigosmarceneirosecarpinteirosquealisecruzame
partilham as suas experiências. Muito próximo de uma das atracções turísticas mais
importantes da cidade Património da Humanidade, o espaço comercial onde, diariamente
poucosclientesentravamparaapreciaroucomprarmobiliárioepeçasdecorativas(devidoa
uma elevada quebra do poder de compra, ao aparecimento de bens substituíveis  alguns
quase descartáveis, mas a preços muito baixos, e à reduzida dimensão do espaço,
comparativamenteaoutrosqueoconsumidorsehabituouafrequentar),viusetransformado.
ComainauguraçãodoMuseudoMarceneiro,omesmoespaçoéhojevisitadodiariamentepor
dezenas de turistas que conhecem um pouco da história da carpintaria e da marcenaria da
regiãoeaproveitamparalevarconsigopequenaslembrançasquealisecomercializamagora,
paraalémdamemóriadasimagensdemobiliárioantigoetradicionaldoAlentejoaliexpostos.
A estratégia de sustentabilidade empresarial, de que faz parte integrante o Museu do
MarceneirodasGMSF,aoenquadraracçõesdeRS,cruzasecomaestratégiadefinidaparaa
região, ao integrar principalmente os sectores tradicionais, explorando recursos endógenos
disponíveis,(naturais,ambientais,patrimoniais,eculturais).
A partir da análise deste caso, poderemos concluir que as empresas têm umpapel essencial
quandofalamosdedesenvolvimentoregionalsustentável.Assim,nãoserádeadmirarqueas
empresas sejam consideradas actores do desenvolvimento. São elas que geram emprego,
criamriqueza,promovemainovaçãotecnológicaecumpremobrigaçõesfiscais.Mas,quando
nos referimos a actividades e estratégias das empresas que as posicionem como actores de
desenvolvimento, referimonos àquelas que são coerentes com acções de RS e que trazem
benefícios a terceiros, indo muito além dos ligados somente às operações das empresas.
Convém também lembrar que uma das razões que levou à agenda da RS foi o considerável
protagonismo das empresas, no que concerne não só à sua actividade económica, mas
também às repercussões ambientais e sociais, fundamentalmente através do emprego e da
geraçãoderiquezanosterritóriosemqueactuam.
A promoção do desenvolvimento regional deve resultar por isso da mobilização efectiva dos
diferentesactoresrelevantes,atravésdeprocessosquedeverãoserorientadospelosoupara
os referidos actores, chamandoos a intervir, no diagnóstico de problemas, em processos de
decisão,nolançamento,naparticipação,naintegraçãoecoordenaçãodeiniciativasenasua
implicação, também ao nível da avaliação de resultados e mensuração de impactos sobre o
ambiente e o bemestar social. É que, no limite, qualquer empresa, como actor do
desenvolvimento, com uma cultura própria pode ser capaz de criar também uma identidade
noterritório.
“Renovar as actividades económicas tradicionais, através da dinamização e ampliação das
cadeiasdevalorassociadasaosrecursosnaturaiseendógenos”,conformeEstratégiaAlentejo
2015, é o que se pode observar por exemplo quando, ao nível da dimensão económica da
sustentabilidade, as GMSF através, por exemplo do Museu do Marceneiro procura dar
respostas concretas aos habituais clientes e trabalha no sentido de angariar novos públicos,
atéentãopoucolembrados.
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Com o Museu do Marceneiro, as GMSF contribuem também para a “implementação de um
modelo de desenvolvimento sustentável da actividade turística fortemente ancorado nos
recursosnaturais,paisagísticoseculturais(patrimóniotangíveleintangível)conformeeixo1
daquelaestratégia,procurando“valorizarcriativamente,emfavordacriaçãoderiquezaede
umafruiçãopúblicadoselementosidentitáriosecaracterísticosdaregião”,eemparticularde
Évora.NoquetocaàEstratégia2015,oMuseudoMarceneiroveioreforçaraatractividadeda
cidade, como mais um espaço turístico associandoo de forma inovadora e eficaz ao espaço
envolvente(conformeeixo3daquelaestratégia).
Numcontextodeglobalização,emquetudoestárelacionadoeinteragindo,poderemosdizer
que existem três pilares sobre os quais assentam as relações de uma sociedade e a sua
economia.Sãoeles:aadministraçãopública(sectorpúblico),asempresas(sectorprivado),eo
terceiro sector (que não tem o objectivo do lucro). É certo que todos deverão manter a sua
própriafunção,desenvolvendoseporsimesmo,sempretenderemqueosoutrossectoresos
substituam.Noentanto,muitoemboraasfronteirasdecadasectorestejammarcadas,todos
deverãosabercomoseinterrelacionarecolaborarcomosdemais.
Poroutrolado,nummundocadavezmaiscompetitivo,osproprietáriosdasGMSF,aocriarem
o Museu do Marceneiro foram eles próprios agentes de mudança, procurando elevar o seu
desempenho,aoenfrentarexternalidades,compróactividade,criandoiniciativas,procurando
inovar,sendoporissoempreendedores.Naentrevistarealizadafoivisíveloelevadonívelde
motivação pessoal, o gosto pela assunção do risco, a criatividade, para além da recompensa
desejada, que vai muito além da financeira, e que em muito passa pela realização pessoal e
profissional da criação de algo que também lhe pertence. Estamos sem dúvida perante um
caso de intraempreendedorismo, como estratégia de ganhar flexibilidade e capacidade de
adaptaçãoeinovação.NãoserátambémporacasoquenaliderançadoMuseudoMarceneiro
estáumindivíduoempreendedor,pertencenteaoquadrodestaempresa.

7.Consideraçõesfinais
Poderseá afirmar que, de acordo com o modelo utilizado, predomina a estratégia de RS
voluntárianasGMSF.Peladinâmicadassuasactividades,aorganizaçãoempresarialanalisada
é criadora de riqueza e emprego. Abordar as suas práticas de RS, à luz da estratégia de
desenvolvimentoregional–Alentejo2015,consistiuemcompreenderoseuenquadramento
noseixosestratégicosdeintervençãodesenhadosparaesteperíodotemporal.
“Apartirdeumaperspectivaespacial[oempresário]temqueatingiraexcelênciaemtermos
doenraizamentolocaleglobal,naorientação,naexploraçãodasvantagensdaproximidade,
na utilização de princípios de clusters e de redes, e no acesso a circuitos avançados de
conhecimento” (Nijkamp, 2009, p. 868). É isto que está a acontecer com o Museu do
Marceneiro,umainiciativadasGMSF.Édissoexemplooespíritoempreendedordoseulíder,
quetambéméproprietáriodaempresa.
“Apartirdeumaperspectivamacroouglobal,aregiãoéumnichonumaestratégiaglobalde
desenvolvimento. Mas a partir de uma perspectiva micro, a região é moldada pelas acções
inovadoras dos empresários que buscam o risco. A competição mais a confiança na rede
pública e na organização política são os ingredientes para ganhar com esta situação a nível
local” (Nijkamp, 2009, 869). Com o Museu do Marceneiro das GMSF, empreendedorismo e
desenvolvimento regional estão assim lado a lado, alicerçados em estratégias de
sustentabilidadequeincluempráticasdeRS.
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ABSTRACT: Pepe, Juan, Alfonso and Beatriz are professors who are finishing their PhD. They
shareinterestsbecausetheyhavebeeninthesameresearchgroup,workinginaknowledge
area related to Chemical Technology. Nowadays they work for two different universities
located in southern Spain, but they have not lost contact among them. One day, they had a
meetingfordiscussingthecourseoftheresearchtheywerecarryingouttogether.Peperefers
tothemarketdemandfromdifferentcompanies,whereasBeatrizenumeratestheadvantages
ofcoveringitbysettingupaspinoff;JuanandAlfonsoarenotcompletelyconvincedand,in
silence,thinkaboutthedifficulties.Wouldcreatingaspinoffbeworthit?.
Keywords:Entrepreneurship,spinoff,innovation,knowledgetransference.

Thecasestudyisfocusedonthedecisionofsettingupatechnologybaseduniversityspinoff.
Itisbasedonarealsituation.
Theprotagonists,whoarefinishingtheirPhD,wereinitiallyinthesameresearchgroup,which
wouldsplitintwowhenthreeofthemmovetoanotheruniversity.
Althoughthroughouttheformativeperiodofthesepeopledifferentinterestsareforged,they
sharesomethingincommon,thatisthepossibleideaofstartingabusiness.However,theydo
notknowifthatisthebestoptionforaprofessor.
They observe that different companies show a great interest toward their researches, which
cannot be covered through the university. The creation of a spinoff is considered as a
solution.
Furthermore,thelackofjobstabilityandtheprotagonists’researchinterestsareincentivesto
implement the idea. They do not have business management formation but their specific
knowledgeissolid.
Moreover,thereareotherproblemsthatarenoteasytoovercome,suchas:
- Theuniversitystructureanditsbureaucracy.
- Thefactthattheuniversitydoesnotalwaysgeneratetheknowledgethatthecompany
needs.
- Companiesaretoofocusedonproductionbutnotonknowledge.
- Business people do not consider the idea of investing money with longterm
usefulness.

THECASESTUDY
Pepe, Juan, Alfonso and Beatriz15 are professors who are finishing their PhD. They share
interests because they have been in the same research group, working in a knowledge area
relatedtoChemicalTechnology.Nowadaystheyworkfortwodifferentuniversitieslocatedin
southernSpain,buttheyhavenotlostcontactamongthem.Oneday,theyhadameetingfor
discussing the course of the research they were carrying out together. Pepe refers to the
market demand from different companies, whereas Beatriz enumerates the advantages of
covering it by setting up a spinoff; Juan and Alfonso are not completely convinced and, in
silence,thinkaboutthedifficulties.Wouldcreatingaspinoffbeworthit?.

15

 Even though the case refers to a real situation, the protagonists’ names, and other names, are fictitious due to their explicit
requestsoastopreservetheiridentities.

75





14.ºWORKSHOPAPDR|EMPREENDEDORISMOEDESENVOLVIMENTOREGIONAL
5deOutubrode2012|ESCEInstitutoPolitécnicodeSetúbal

1.Thebeginnings
Pepe,Juan,AlfonsoandBeatriz,theprotagonistsofthisstory,meeteachotherthankstotheir
commonworkinauniversityresearchgroup.
InAndalucia,theAndalusianResearchPlan(PAI)promotestheresearchgroupsofthedifferent
andalusianuniversities.Fundingofthegroupswasestablishedwithregardtotheirmembers’
curriculum vitae. In short, it depended on the productive activity of them: articles,
publications,participationinresearchprojects,etc.
In1974,intheUniversityofSeville,agroupofprofessorsestablisharesearchgroupinthefield
ofchemicaltechnology(theTQGroup).Twentyyearslater,thatresearchgroupwouldresult
tobeextremelyproductiveandinternationallyrenowned.Infact,in1994,theyorganisethe
FourthEuropeanRheologyCongress.
Lateron,in1998,theTQgroupchangesitsheadquarterstotheChemistryDepartmentinthe
University of Huelva. That university was dependent of the University of Seville until its
definitiveseparationonJuly1st,1993.
In 2001 the mentioned research group is split, establishing the socalled IFC group, which
consistsoffivemembersincludingPepe,Juan,AlfonsoandBeatriz.Bythen,theprotagonists
ofthisstoryalreadyhavesomeyearsofresearchexperience.Thecommonwishtodevelopa
longtermlineofresearch,thatnotonlywouldcovertherequiredproductionforthefunding,
butalsowouldgenerateresultstoapplytoboththePublicAdministrationandthecompanies.
TherewasaclosecollaborationbetweentheUniversityofHuelvaandtheUniversityofSeville;
giventhatPepe,AlfonsoandBeatrizworkedfortheUniversityofHuelvawhileJuanwasstillin
theUniversityofSeville.
Infewyears,theystarttoaccomplishcertainachievements:theyprovidetechnologicaladvice
to companies, carry out research projects in collaboration with business entities, exploit
patents,giveformationandestablishnumerousnationalandinternationalrelationshipswith
entitiesrelatedwiththeresearchfield.

2.Theemergenceoftheidea
Fouryearslater,in2005,whenourprotagonistsarefinishingtheirPhD,andasaresultofthe
activityperformedintheIFCgroup,theyhavetheideaofsettingupabusiness.Thisoccurreas
follows.
Pepe, Juan, Alfonso and Beatriz met at least once a month to discuss the issues of the
researches that they were carrying out. We now go back to one of those meetings, the one
that took place at the beginning of the academic year 20052006 (and therefore one of the
firstmeetingsafterthereturnfromholidays),specificallytheoneheldonOctober20,2005.
Yes,thefirstonehadbeenjusttwentydaysbeforeandtheyhadscheduledtheworkandthe
objectives to achieve in, at least, the following six months. The completion of their doctoral
theseswasamong these objectives,byfinishingthelastpublicationsrelated tothem.Inthe
meetingonOctober20,2005,theworkwasalreadysketchedand,beforeproceedingwiththe
sharingofthefirstresultsoftheacademicyear,theydecidetoexchangesomeideas.
Beatriz,withafarsightedandwellorganisedmentality,highlightstheneedtothinkabouttheir
futures after defending their theses. She comments to her friends: “we are surrounded by
doctors with excellent formation, but I do not consider that it is easy to find a job specific
enough”.Hercolleagues,then,realisethatoncetheyfinishtheirtheses,nobodywouldbeable
toguaranteetheircontinuityintheuniversity.
TheperceivedlackofjobstabilitytogetherwithPepe’sspecialmotivationforresearch,make
that he reminds his colleagues the fact that in the last years, and thanks to the performed
researches,theyhavedetectedanexistingneedinthemarketwithrespecttotheresultsthey
havebeengetting.
“What do you mean by that?”, asks Alfonso. “It is obvious, is not it?”, replies Pepe. “It is”,
agrees Juan, “we are all thinking that to set up a company could be the solution to our
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problems”.“Yes”,addsBeatriz,“andfulfillingourdesiretocarryonwithacreativejobframed
withintheresearch”.
“Well,let’sbesensible”,saysJuan,“weareintheuniversity,Idonotknowwhetherfromthis
position it is plausible”. “It totally is”, replies the enthusiastic Pepe, who had read an article
aboutaspinoffjusttwodaysbefore.Hehadjustlearntthattechnologybaseduniversityspin
offsarecompaniesofnewcreation,thatemergefromtheinitiativeofoneormoremembers
oftheuniversitycommunity,asastartingpointthepreviousresearchworkswithascientific
technologicalcomponent,especiallyinnovativewithregardtothemarket.
Besides,Alfonso,whoknowallthedetailsoftheuniversitypolicy–notfornothinghewasin
chargeofthecontractsthattheresearchgroupsignedthroughtheResultsTransferOfficeof
his university start to talk about the interest of the technological transfer between the
universityandthecompany.Itallowsthecapitalisationoftheacademicresearchtransforming
itintobusinessvalue.
“Well, well”, says Beatriz loudly. “Let’s think carefully about pros and cons considering the
issuecalmly”.Fromthatmoment,andforthefirsttimeinfouryears,theoriginalobjectivesof
themeetinghadbeenclearlyleftaside,focusingthespotlightentrepreneurship.

3.Thedecision
“Inthefirstplace”,continuesBeatriz,“noneofushasanybusinessmanagementformationor
experience. In spite of this fact, we have some knowledge that we acquired throughout the
yearsthatwewereimmersedintheresearchgroup”.
“That is true, it is a handicap”, comments Alfonso, “but if we presented our idea to one of
thoseentrepreneurshipcompetitionanditischosenaswinner,oneoftheconsiderationswe
wouldgetwouldbeaperiodoforientationtrainingretatedtobusinessissues.AsfarasIknow
thatisratherdetailed,appliedandpractical.
“Well,anotherissueisthatinourregiontherearenocompaniesofthiskind”,addsJuan,“so
ourreferenceswouldbelimitedanddifficult.Moreover,Iamconsideringpreparingmyselffor
thespanishpublicexaminationstobecomeaschoolteacher,soIamnotsureifIwanttobe
withyouinthisadventure”.
“Thetruthis”,saysAlfonso,“ifweareluckyandwegethiredintheuniversity,wemusttakein
accountthespanishlawswhichstablishtheincompatibilitybetweenthejobintheuniversity
andthesalaryearnedinthecompany”.
“Uff”,exclaimsBeatriz,“theseareseriousdrawbacks,butwecannotleaveasideourlongings
tocomeoutonthemarket.Wehavetoconsideralltheaspectsinordertobeprepared for
anyopportunitythatmayemerge”.
“Iamgoingtointroduceourcompanyasifitalreadyexists”,continuesBeatriz.“Ourcompany
encompassesanofferrelativetotheagrifoodfield,whichischaracterisedbytheexecutionof
allkindofnecessarymeasurementsandanalysesthatcontributetoensurethequalityofthe
productsofferedbythe companiesin theindustry.At thesametime,ourfirmcontributeto
improve the efficiency and the competitiveness levels. It is specialised in the field of science
and technology of the complex fluids and their industrial applications. It offers small and
mediumsized companies an opportunity to invest in R&D, assisting them with technical
problemsthatrequire highlyqualified personnel,andmakingthemostadvanced technology
accessible for them. It sounds good, does not it?, you know the market demand, we have
witnesseditduringthispastfewyearsbecauseoftherequeststhecompanieshavemadeto
theIFCgroup”.
Reasoning, assessments, joyful emotions and disenchantments continued all along the
morning but, at the end of it, everything was much clearer with regard to the question that
theyhadaskedthemselvesbefore:“Wouldcreatingaspinoffbeworthit?”.

PROFESSOR’SNOTE
Synopsis
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ThecasestudyisrelatedtoagroupofprofessorswhojustgottheirPhDandwhobelongto
the same research group. They clearly perceive the market demand related to their
researches.Theyconsiderthepossibilityofsettingupaspinoff.

Potentialsubjects
It should be contemplated in the course “Setting up companies” of the spanish Degree in
Business Administration and Management (B.O.E. 12/04/2010), as well as in other
undergraduate and masters degrees in the different universities and countries where similar
subjectsorunitsaretaught.

Pedagogicalobjectives
The case study presents in depth the entrepreneurship phenomenon, particularly that of a
technologybased university spinoff. Its teaching objectives are focused on the factors
involved in setting up a business, as well as the different problems that arise through this
process.
The proposed bibliographic references for this case study are the ones specified below. The
professor will provide additional bibliography if estimated necessary and depending on the
levelofthestudents:
Autio, E.; Kauranen, I. (1994), “Technologistentrepreneurs versus nonentrepreneurial
technologists: analysis of motivational triggering factors”. Entrepreneurship y Regional
Development,6,pp.315328.
Doutriaux, J. y Dew, G. (1992), “Motivation of academic entrepreneurs and spinoff
development: analysis of regional and university effects through case studies”. Frontiers of
EntrepreneurshipResearch,pp.231232.
Etzkowitz, H. (1998), “The norms of entrepreneurial science: cognitive effects of the new
universityindustrylinkages”,ResearchPolicy,27,pp.823833.
FernándezM.,Merchán,C.,Rodríguez,L.yBalmacedaO.(2011),“Indicadoresdetransferencia
deconocimiento:unapropuestademedidadelacooperaciónentreuniversidadyempresa”.
Documentodetrabajo,InstitutodeEstudiosSocialesAvanzados(IESA),CSIC,Córdoba.
Geuna, A. y Muscio, A. (2009), “The Governance of university knowledge transfer: A critical
reviewoftheliterature”,Minerva,47,93114.
Morales,S.T.(2008),“Elemprendedoracadémicoyladecisióndecrearspinoff:unanálisisde
casoespañol”,tesisdoctoral,UniversidaddeValencia.
Samsom, K. y Gurdon, M. (1990), “Entrepreneurial scientist: organizational performance in
scientiststartedhightechnologyfirms”.FrontiersofEntrepreneurshipResearch,pp.437451.
Shane,S.(2004),AcademicEntrepreneurship:universitySpinoffsandWealthCreation,Edwar
ElgarPublishing,Massachusetts,UnitedStatesofAmerica.
Withregardtowebreferences,itisadvisedtorefertotheGlobalEntrepreneurshipMonitor
Consortium website, which encompasses reports on the entrepreneurship situation in the
mostimportantcountriesintheworld:http://www.gemconsortium.org/.
With the completion of this case study there will be a development of, among others, the
followingcompetences.
Amongthegenericandtransversalcompetences,wehighlight:analysisandsynthesisability,
criticalthinking,teamworkandcapabilitytolearnandupdateknowledge.
The main specific competences are: analysing and assessing, from the available information,
thesituationandpredictableevolutionofacompany,aswellasunderstandingtheeconomic
andbusinessinstitutionsasaresultoftheapplicationoftheoreticalorformalrepresentations
aboutbusiness.

Dimensions
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Regarding the approaching elements, it is considered that analytical, conceptual and
presentationdimensionshaveasimpledegreeofdifficulty.Theproblemisexplainedinaclear
andorganisedway,anddoesnotrequirepreviousknowledgeonthetopic.

Teachingprocess
Thecoverageofthiscasestudyinaclassroommaytakearoundfourhours,mostofitinclass
time. The teaching session should take place in a conventional classroom and, for the
independent study, Internet connection will be necessary. Four activities or exercises will be
carriedout,whichwillbeproperlyorganisedandevaluatedbytheprofessor.
Theprofessorshoulddistributethestudentsinsmallgroups,ofnomorethanfourpeople,so
that everyone gets the chance to speak up and discuss about each and every one of the
proposed questions. If the class composition is heterogeneous with regard to
entrepreneurship knowledge, workgroups should be organised by integrating students of
different levels, avoiding that those who have previously worked together are in the same
group,soastoenablethedevelopmentofthecomponents’skills.

Classroomactivity
It will be suggested to the students that they read carefully and individually the case study.
Then, groups will be formed in the way previously explained, and these will work on the
following trigger questions, to which they will give an answer once they have discussed and
reachedaconsensuson:(Answerscanbeextendedbyusingthepreviousspecificbibliography,
asshownbelow):
1. What factors influence the setting up of an university spinoff?. (Morales, 2008)
analysesthefactorsthathaveaninfluenceonthedecisionofcreatingacompanyand,
particularly,theonesrelatedtouniversityspinoffs.
2. Whicharethepositiveandnegativeinfluencesofeachfactor?.InadditiontoMorales
(2008),theseinfluencesareanalysedfromanEuropeanperspectiveinGeunayMuscio
(2009)andfromaWorldperspectiveinShane(2004).
3. What personal characteristics do the founders have? Are those characteristics
adequatetorunthebusiness?.Morales(2008)andInformesGEMprovidedataabout
entrepreneursataWorldlevel,bycountriesandevenregionally.
ThebibliographicreferencerelatedtoShane(2004)hasahighacademiclevel,soitshouldbe
provided to the students with more knowledge on the subject matter. The rest of the
bibliographicalreferencesfiguringinthe“Professor’snote”willbeusedtodeeplyexpandthe
matter of discussion, provided that the students are familiarised with the entrepreneurship
phenomenon.
Therewillbeacollectivesessionbetweenthegroupsandtheprofessor.Asculmination,the
latter will clarify the obtained answers and will inform of the real evolution of the events –
developedintheappendix,locatedattheendofthedocument.
Thefinalexchangeofimpressionsandopinionswithacollectivedebateshouldbeapproached
by directing the questions to the most introverted members of each group so that they
defend, in front of the rest, the collective conclusions. This way, every student will get
enriched.Theprofessorwillmoderateandcontributewithsomeadditionalideas,ifconsidered
convenient.
The evaluation of this first inclass part of the case study is focused on the degree of
participationofthestudentsineachofthestagesandonthedevelopmentreachedfromthe
competences.

Independentactivity
Thetaskthatwillbeassignedtothestudents,oncetheinclasspartisfinishedisthefollowing:
Look for other spinoffs and find differences and similarities with the one presented in this
casestudy.
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In short, if there is a need to expand the practical activity, the students may be required to
look for other companies with similar characteristics in other regions or countries and find
convergentanddivergentpointswithregardtothepreviousquestions.Inthisway,itcouldbe
possible to complete/strengthen the influence factors and the characteristics of the
entrepreneurship profile. At the same time, it could be interesting to identify differences
relatives to institutional and cultural measures related to the studied entrepreneurship
phenomenon.
Thisactivitycanbecarriedoutasagroupandoutsidetheclassroom.AccesstoInternetsearch
toolswillberequired.
The previous independent assignment should be handed in the next inclass session, in a
writtenformat.Itshouldconsistonatablewherethefoundspinoffs,thedifferencesandthe
similaritiesarepresentedinaconciseway.Theprofessorwillevaluatethemandtheobtained
conclusionswillbeexchangedamongthestudents.

APPENDIX
Thisisanadditionalnotefortheclassroomactivity.Itisabouttherealevolutionoftheevents,
according to the version of the founders of the company that was eventually created
(interviewonNovember21st2008):

I.Thefoundingteam
The company is established in the year 2007 by four people, three doctorates from the
university where the idea emerges and another doctor from an Andalusian university. They
knewbecausetheywere allinthesameresearch group.They startedto haveconversations
abouttheidea.
Noneofthecomponentshasatthatmomentanykindofbusinessmanagementformationor
experience. However, they have acquired knowledge throughout the six or seven years they
havebeenintheresearchgroup.
Thereisnomainpromoterfigure,sincealltheworkisdoneasateam.Inthesameway,no
externalpersonparticipatesintheidea.
Shortlyafterwards,oneofthefouroriginalfoundersdecidestoabandontheprojectinorder
to become a school teacher. Another of the components is, at the time the interview took
place,workinginaprivatemultinationalcompanyinLondon,althoughatthattimehewasstill
partofthespinoff.
Given that the founders are public government employees (hired professors), in compliance
withthespanishlaws,itisnotallowedthemtoearnasalaryfromaprivatecompanyatthe
same time. Therefore, the members contribute with their knowledge, with their technical
abilitiesandevenwithworkinghours,butneverobtaininganykindofeconomicprofit.
Thefoundersofthecompany,hereafterAGROTECH,agreethatanentrepreneurmustgather
thesecharacteristics:
x Interestandmotivation.
x Creativity,willingnesstodosomethingdifferent,new.Notbeingconformist.
x Constancyandperseverancetolaunchtheidea.
x Workcapacity.
x Illusion.
x Assumptionofrisks.
x Capabilitytolearnaboutanything.
x Teamwork.
x Selfknowledge.

II.Perceptionoftheuniversitycommunitytowardsthecompany
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Thefounders’researchgroupgivesthemcompletefreedomtocreatethecompany.Therest
of the group neither collaborates in its creation nor hinders it, since it is considered as
somethingunconnectedtothegroup.

III.Institutionalrelations
TheassistancetheyreceivefromtheveryfirstmomentfromboththeResultsTransferOffice
oftheuniversityandthetheInnovationAgencyofAndaluciaiscrucial.
Beingthefirstcompanyofthiskindthatwascreatedinthetown,theyreceivedplentyofhelp:
advice,contacts,etc.Moreover,andalusiangovernmentwasdemandingthe creationofthat
typeofcompanies,whichturnedouttobehelpful.
TheResultsTransferOfficeoftheuniversityandthepromotersworkedveryclosely,asitwas
the Rector of the university who had the power to decide whether the company could be
createdornot.
Inthesameway,severaleconomicaidswereprovidedbytheInnovationAgencyofAndalucia.
Thethreeaforementionedorganismsweretheonesthathelpedthepromotersthemost.
Apart from this, they have important relations with other spinoffs, most of them national
companies of the same field. Nevertheless, there exist intense relationships with research
groups and technology centres from all over the world; the latter being considered by the
foundersasoneoftheircompetitiveadvantages.
They state that the environment is extremely beneficial; mainly in times of little prosperity,
whentheentrepreneurshipspiritisenormouslyencouragedbypublicinstitutions.

IV.Funding
The AGROTECH company considers that the funding they have received –the same one that
companiesofnewcreationusuallyreceivecomesmainlyfromthepublicsector,whilemore
shouldcomefromtheprivateone.ThebusinesssectorshouldrelymoreonR&D.Inthiscase,
theinitialbudgetcomesbasicallyfromtwoprizesawardedbypublicinstitutionsthankstothe
idea.

V.Theorganisationstructure
In AGROTECH both the research group development and the company management are of
equalimportance.
With regard to the distribution of work, they explain that it is done as a team, by setting
weeklymeetings.However,inwhatrespectstoprojectscoordinationtheysay:“thereisone
person in charge, but that person automatically informs of everything to the rest and the
decisions are made as a group. Having some in charge allows agility and coordination when
contacting the companies. For everything else, everyone is present. In any case, there are
threepositionsinthiscompany:president,R&Dprojectmanagerandtechnicalmanager.They
are like the giant pillars over which we want to build our company. You have to project an
externalimagethatthereisastructureinsidethecompany,althoughinrealityyouworkina
differentway”.

VI.Highlightedproblems
ThemainproblemsthatthefoundersobservedwhentheycreatedAGROTECHwererelatedto:
a) Theirlackofentrepreneurshipexperience.
b) Havingtoexplaintheideatoeveryinstitutionfromwhichtheyrequiredassistance.
c) The structure of the Spanish University and its bureaucracy. Besides, researches are
only related to topics that the university or research centres are interested in,
regardlessofbusinesses.
d) The formation of professionals that have not been trained to be in a company and
lacking certain capabilities that enable them to work in any kind of company. They
reckonthattheuniversityneedstobeclosertothesociety;thatithastoadapttothe
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needsofaconstantlychangingsociety.Theysaythattheuniversitycreatesknowledge
thatthecompaniesareunawareof.
e) The fact that the companies, especially the Spanish ones, are too focused on
production,withoutpayinganyattentiontoinvestmentinknowledge.Investmentthat
shouldbemadenotonlytoproducemore,butalsotopreventanykindoftechnical
problemthatmayarise.
f) Manybusinessmendonotconsidertheideaofinvestingmoneyinsomethingthatwill
beusefulinfiveorsixyears.
g) Most of the funding that reactivates the university is provided by the public sector.
Thepartreceivedfromtheprivateoneisestimatedtobebetween1015%.Therefore,
thebusinesssectorshouldinvestmoreinR&D.

VII.Futureperspectives
ThepioneersofAGROTECHforeseetheirfutureasdescribed:
“The main objective is to be assigned a project soon, maybe next year; that is the first
objective,carryingoutacoupleofprojectsandseeinghowtheywork.Ifeverythinggoeswell,
wemayhiresomeone.Evidently,wecannotworkforthecompany,butwecanbethebrains
behind it and have someone that executes the work. If we do that, we will see if it works
smoothlyandwhetherwehavetomovefromouroriginalconception”.
As of today, in the year 2012, the founders have confirmed that they are still hired by the
university. They told us that the current crisis situation in Spain has seriously affected the
company, that they have carried out interesting projects but the company is nowadays in a
“standbystatus”.Itwillonlybereactivatedwhenthereareinterestingmarketopportunities.
Itsfuturehighlydependshighlyontheeconomicsituation.
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CARACTERÍSTICASEMPREENDEDORASDOSTÉCNICOSDEDIAGNÓSTICOE
TERAPÊUTICADOSHOSPITAISDOSAÇORES
InêsCardoso,UniversidadedosAçores,ines.cardoso@iol.pt;
ÁureaSousa,UniversidadedosAçores,,CEEAplA,CMATI,aurea@uac.pt;
FernandoLopes,UniversidadedosAçores,,CEEAplA,flopes@uac.pt.


Resumo:EstetrabalhovisacaracterizaroespíritoempreendedordosTécnicosdeDiagnóstico
e Terapêutica (TDT) dos Hospitais dos Açores, para averiguar se estes técnicos possuem
características empreendedoras que sejam úteis no seu local de trabalho
(intraempreendedorismo) e/ou que os levem a criar o seu próprio negócio.  Apresentamse
aqui as principais conclusões obtidas a partir da análise dos dados recolhidos, com base na
aplicação de um questionário (testado e validado). Enfatizamse as principais características
dosTDTdoshospitaisdosAçorescujaassociaçãocomavariável“EspíritoEmpreendedor”foi
estatisticamente significativa e/ou que apresentaram diferenças significativas entre o grupo
dos potenciais empreendedores e o dos não empreendedores. São, ainda, analisadas as
principais motivações e obstáculos ao empreendedorismo, referidas por estes técnicos, na
tentativadeaveriguarsealgumaspolíticaspúblicaspoderãoteralgumimpactoaessenível.
Palavraschave: Análise de dados, espírito empreendedor, hospitais dos Açores, técnicos de
diagnósticoeterapêutica.

Abstract: This study aims to characterize the entrepreneurial spirit of the Diagnosis and
TherapeuticsTechnicians(DTT)oftheAzoreanhospitals,toseeiftheypossessentrepreneurial
qualities that can be useful in their workplace (intrapreneurship) and / or that lead them to
create their own business. The main conclusions obtained from the analysis of the collected
data will be presented, based on the use of a questionnaire (tried and tested). The main
characteristicsofthetechnicianswhoseassociationwiththevariable"EntrepreneurialSpirit"
was statistically significant and / or indicated significant differences between the group of
potentialentrepreneursandnonentrepreneurswillbeemphasized.Themainmotivationsand
obstacles to entrepreneurship mentioned by these technicians will also be analysed in an
attempttoascertainwhethersomepublicpoliciesmayhaveanyimpactatthislevel.
Keywords:Dataanalysis,entrepreneurialspirit,Azoreanhospitals,diagnosisandtherapeutics
technicians.

1.Introdução
Oempreendedorismodesempenhaumpapelfundamentalnodesenvolvimentoeconómicode
umaregião.
Algumas características do Sistema Nacional de Saúde (SNS) são determinantes para o
desenvolvimento da oferta privada, nomeadamente a mobilidade do pessoal do SNS para o
sector privado, a contratualização do sector privado pelo sector público e o sistema de
deduçõesfiscaisparagastosemsaúde(Eira,2010).
As estatísticas da saúde identificam nos Açores no sector público 3 hospitais, 18 centros de
saúdee5centrospsiquiátricos,empregandoumtotalde4827trabalhadores.Osectorprivado
inclui 5 estabelecimentos, empregando 350 trabalhadores. Em proporção os recursos
humanos do sector da saúde nos Açores representam 4.4% da população activa, abaixo dos
5.9%referenciadosanívelnacionalporEira(2010).Deacordocomosdadosfornecidospelo
Observatório de Emprego e Formação Profissional (OEFP), existiam nos Açores, no ano de
2009, 34 empresas na área da saúde humana (onde se inserem a fisioterapia, optometria,
ortóptica, dietética, terapia ocupacional, terapia da fala, entre outras), empregando 129
trabalhadores e com um volume de negócios na ordem de 6.411.088,29 €, sendo que 16
destas empresas estariam em Ponta Delgada, empregando 63 trabalhadores e apresentando
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um volume de negócios de 3.115.436,00 €. A dispersão está também traduzida a nível de
equipamentoseestruturasdoServiçoRegionaldeSaúde,obrigandoaummaiorconsumode
recursosfinanceiroseaumsistemacomplexonaorganizaçãodosector(PROCONVERGÊNCIA,
2007).
Asprofissõesqueintegramacarreiradetécnicodediagnósticoeterapêuticasãoasseguintes:
técnico de análises clínicas e de saúde pública, técnico de anatomia patológica, citológica e
tanatológica, técnico de audiologia, técnico de cardiopneumologia, dietista, técnico de
farmácia, fisioterapeuta, higienista oral, técnico de medicina nuclear, técnico de
neurofisiologia, ortoptista, ortoprotésico, técnico de prótese dentária, técnico de radiologia,
técnicoderadioterapia,terapeutadafala,terapeutaocupacional,técnicodesaúdeambiental
(DiáriodaRepública,1999).
DeacordocomaClassificaçãoPortuguesadasProfissões2010(2011),podemosdividirosTDT
emdoisgrupos:odostécnicosdamedicinaefarmácia(grupo321)eodosoutrosprofissionais
desaúde(grupo226).
OobjectivodestetrabalhoécaracterizaroespíritoempreendedordosTécnicosdeDiagnóstico
eTerapêutica(TDT)queexercemasuaprofissãonumdostrêshospitaisdosAçores,osquais
estãosituadosnasilhasdeSãoMiguel,TerceiraeFaial.Procurase,nomeadamente,conhecer
e identificar as particularidades das dimensões que caracterizam o espírito empreendedor,
visandoacompreensãodetodasasvariáveiserelaçõesentreestas,paramelhoraveriguara
existência,ounão,deumespíritoempreendedor,noqueconcerneaosTDTdoshospitaisdos
Açores.
Amotivaçãoparaconduziresteestudonumapopulaçãodefuncionáriosporcontadeoutrem
prendese com o facto de o empreendedorismo não se relacionar exclusivamente com
empresários; tratase de perceber se os técnicos em estudo possuem características
empreendedorasquesejamúteisnoseulocaldetrabalho(intraempreendedorismo)e/ouque
oslevemacriaroseupróprionegócio.
Foram considerados sete grupos de variáveis (características sociodemográficas,
socioprofissionais, socioeconómicas, factores psicológicos, factores cognitivos, obstáculos ao
empreendedorismo, motivações para o empreendedorismo,), caracterizadas por diversos
itens. Enfatizamse as principais características dos TDT dos hospitais dos Açores cuja
associaçãocomavariável“EspíritoEmpreendedor”foiestatisticamentesignificativae/ouque
apresentaramdiferençassignificativasentreogrupodospotenciaisempreendedoreseodos
não empreendedores. São, ainda, analisadas as principais motivações e obstáculos ao
empreendedorismo, referidas por estes técnicos, na tentativa de averiguar se algumas
políticaspúblicaspoderãoteralgumimpactoaessenível.
Na Secção 2, são abordados alguns conceitos importantes, nomeadamente os de
empreendedorismo, empreendedor e espírito empreendedor, assim como os principais
aspectos inerentes à dinâmica do empreendedorismo, estando a Secção 3 devotada aos
procedimentosmetodológicosutilizadosnopresenteestudo.Apresentamse,naSecção4,as
principaisconclusõesobtidasapartirdaanálisedosdadosrecolhidos,combasenaaplicação
de um questionário (testado e validado), aos TDT dos hospitais dos Açores. Finalmente, na
Secção5sãoapresentadasalgumasconsideraçõesfinaissobreotrabalhodesenvolvido.

2.Dinâmicadoempreendedorismo
É no século XVIII que surge a primeira dessas definições, proposta por Cantillon, em 1775
(Sarkar,2010;Gaspar,2004),comoexemplode“umapessoaquepagaumcertopreçoparao
venderapreçoincerto,tomandodecisõessobrecomoobtereusarrecursosassumindoorisco
empresarial”(Couto,2010;Sarkar,2010).
Um ano mais tarde, Adam Smith referencia os empreendedores como sendo pessoas que
reagem às alterações das economias, funcionando como agentes económicos que
transformamaprocuraemoferta(Sarkar,2010).
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Já no século XX, Joseph Shumpeter e Peter Druker ligam o empreendedorismo à inovação
(Sarkar, 2010). Contudo, o empreendedorismo pode, também, ser encarado como um
processo cultural (Weber et al., 2002), em que os indivíduos, com imaginação, sentido e
flexibilidade, que estejam envolvidos em actividades empresariais com um objectivo social
(GEM, 2009), mesmo que não estejam determinados no mercado (Reid, 2000), podem ser
considerados“empreendedoressociais”(Rosário,2007).
Há também a registar uma outra forma de empreendedorismo: o intraempreendedorismo,
definidocomosendoo“processodegeraçãodeempreendedorismoemempresasexistentes”
(Sarkar,2010).
As características do empreendedor são um dos temas centrais nos estudos sobre
empreendedorismo (Lago et al., 2005) realizados por diversos autores, sob diferentes
perspectivas e inseridos numa variedade de áreas do conhecimento, não existindo consenso
sobreasuaconceituação(Aiub,2002;LopesJreSouza,2005;Almeida,2003).
Osenfoquessobreempreendedorismodemaiordestaquesãooeconómico,representadopor
pensadorescomoSchumpeter,queoassociaàinovação,eocomportamental,representado
porpensadorescomoMcClelland,queoassociaaodesejodepoder,(Kornijezuk,2004;Fillion,
1999).
Os indivíduos não têm que ser empreendedores, e aqueles que escolhem sêlo têm
característicasdiferentesdaquelesqueonãosão(Parker,2005).Knight,em1921,invocoua
diferença entre os empreendedores e os restantes indivíduos da sociedade, reconhecendo
lhes competências e capacidades que lhes permitem produzir análises mais próximas da
realidade,preparandoosparaassumirriscosemsituaçõesdeincerteza(Sarkar,2010).
Mesmo não existindo um perfil científico que permita identificar com alguma certeza os
empreendedores em potencial, há consenso sobre a possibilidade de se desenvolver as
características que mais contribuem para a realização desse potencial, nomeadamente
inovação,criatividade,propensãoacorrerriscosmoderados,visão,necessidadederealização,
perseverança e identificação de oportunidades (Filion, 1999). Não se trata de ser ou não ser
empreendedor, mas de se situar dentro de um espectro de pessoas menos ou mais
empreendedoras(GimenezeSunsin,2001).
Otermo“espíritoempreendedor”,usadopelaprimeiravezpor Shumpeter, queoigualouao
termo“espíritoselvagem”(Couto,2010),refereseaumapredisposiçãopsicológicaquepode
levar os indivíduos a correr riscos com a expectativa de obter algum lucro, e é o espírito
empreendedorqueirádeterminaroaproveitamentodeoportunidades(Bacicetal.,2006).
Dutra (2001) caracteriza os empreendedores como visionários e outros autores, tais como
Vicente(2009)eCamilo(2005),definemnoscomoexímiosaidentificarnovasoportunidades,
o que nos leva a ponderar a possibilidade de gostarem de prever e anteciparse aos
acontecimentos.
Cabe a Shumpeter a associação do empreendedor à iniciativa e à inovação. Também a
determinação (Almeida, 2003), a realização pessoal, autonomia e independência (Rosário,
2007)foramreferidascomotraçosdosempreendedores.
Numatentativadeexplicaroqueéoespíritoempreendedor,NealThornberryafirmaquese
trata de uma atitude muito própria, uma emoção centrada no prazer da descoberta, na
tentativade encontraralgonovo,eumacapacidadedereconhecerasboasoportunidadese
criar um negócio com base nelas. Quase todos os empreendedores querem algo, não
necessariamente para ganhar dinheiro, envolvendose principalmente com o intuito de criar
umnegóciomemorável,provandoquesãocapazesderealizarassuasideias(Sarkar,2010).
Embora não haja um modelo para descrever o espírito empreendedor, este deverá envolver
determinados aspectos: desejo de criar, necessidade de manter o controlo das situações,
convicção, capacidade de enfrentar a incerteza, autoconfiança, persistência, capacidade de
aprendercomoserros(Sarkar,2010).
Écomumconsiderarqueascaracterísticasempreendedorasdoserhumanosãoinatas,sendo
quesomenteumaminorianasceriacomessedom,enquantoumamaioriaestariadestinadaa
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submeterse às orientações e vontades de terceiros. No entanto, o espíritoempreendedor é
umpotencialdequalquerserhumano(Lagoetal.,2005),éumacaracterísticadeumindivíduo
(ChagaseFreitas,2001),enecessitadealgumascondiçõesindispensáveisparasematerializar
eproduzirefeitos(Lagoetal.,2005).
Os indivíduos não decidem começar um negócio no vazio. Em vez disso, consultam e são
influenciadosporoutrosindivíduos,noseuambiente(AldricheCliff,2003).
A dinâmica do empreendedorismo é afectada pelas alterações das condições na envolvente,
onde existe um largo conjunto de factores que podem fomentálo, tais como o sistema de
apoio social e família, as fontes de financiamento, os trabalhadores, os clientes, os
fornecedores, a comunidade local, as agências públicas, a envolvente cultural, política e
económica(Almeida,2003).
Características, tais como o género, a idade, a profissão, a localização geográfica, as
habilitações académicas, possuir formação em gestão, a experiência profissional, os
antecedentes familiares e a percepção da criação de uma empresa na actualidade como
vantagem, podem influenciar a decisão de empreender. Da mesma forma, algumas
característicaspsicológicas,taiscomoaliderança,acriatividade,osucesso,otrabalho,aética
e os objectivos (Ferreira et al., 2010) também o podem fazer. Os aspectos psicológicos
relativosaoempreendedorismomaiscitadossãoanecessidadederealização(estaatitudeé
encontrada em pessoas que querem ser pessoalmente responsáveis pela resolução de
problemas,pelaimplementaçãodeestratégiasepelaformulaçãodeobjectivoseaistodeverá
seradicionadaumafortemotivação),olócusdecontrolo(ograuemquecadaindivíduopensa
ser capaz de influenciar os resultados dos negócios), assumir ou avaliar riscos  sejam eles
financeirosoupessoais,inovaçãoeaspectospsicossociaisemotivacionaisquedeterminariam
aformaçãodeumapersonalidadeempreendedora(Morales,2004;Nijkamp,2000).
Paraidentificaropotencialempreendedor,alémdascaracterísticaspsicológicas,énecessária
umainfraestruturacognitivaadequada.Istoé:opotencialempreendedorsurgequandoum
indivíduo consegue percepcionar uma oportunidade, reconhecendoa como potencialmente
exequível, e dedicandolhe a competência, capacidade e vontade necessárias para o seu
desenvolvimento(Lages,2010;Reitan,1997).
Nadecisãodeempreenderestá,também,implícita,frequentemente,umamotivação:odesejo
de mudança que envolve a transformação de um estilo de vida em outro diferente. É mais
provável que a mudança ocorra quando o indivíduo é sujeito a um estímulo, levando o
indivíduoaaproveitar,elepróprio,aideia,estabelecendoasuaempresacomesseobjectivo
(Ferreiraetal.,2010).
O domínio de certos conhecimentos e habilidades (Ferreira et al., 2010), bem como a
experiênciaprofissional(Ferreiraetal.,2010;RobinsoneSexton,1994),sãoapontadoscomo
motivaçãoparaoempreendedorismo.Ainda,dentrodosfactoresmotivacionais,AldricheCliff
(2003),Almeida(2003),PaulinoeRossi(2003),Greatti(2003)eFilion(1999)fazemreferência
à importância da presença de empreendedores na família, como estímulo ao
empreendedorismo.
OsrelatóriosdoGEM(2009)indicamquesãoquatroasprincipaisdebilidadeslimitadorasda
actividadeempreendedoraemPortugal:
1. Os obstáculos no acesso a capitais e desconhecimento dos meios financeiros
existentes;
2. Ainconstânciadaspolíticasindustriais,dasestratégiasdedesenvolvimentonacionale
dosprogramasdeapoiodogoverno;
3. Apoucaofertanoensinodoempreendedorismocomodisciplinanasescolas;
4. Oinsuficientedesenvolvimentodosserviçoscomerciaiseprofissionais.
Ainda que a detenção de um grau de ensino superior não seja um prérequisito para iniciar
uma nova empresa, muitos empreendedores manifestam necessidade de receber formação
em áreas como as de gestão geral, finanças, estratégia, marketing, liderança e comunicação
(Ferreiraetal.,2010).Sarkar(2010)afirmaque,apesardemuitosempreendedoresdesucesso
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terempoucaounenhumaqualificação,nosentidoformal,umaeducaçãodequalidadepode
serdeterminanteparaosucesso.
Em Portugal, tem havido melhorias significativas nas infraestruturas, na incorporação de
disciplinas de empreendedorismo nos planos curriculares dos cursos de ensino superior, um
gradual surgimento de empresas e fundos de capitais de risco, uma simplificação dos
procedimentos para a constituição de novas empresas e uma maior eficiência dos mercados
financeiros(Ferreiraetal.,2010).
Umdosprincipaisobstáculosaoempreendorismoéadifícilobtençãodecapital(Pintoetal.,
2010; GEM, 2009). Os indivíduos terão mais tendência a investir se percepcionarem uma
opçãodenegóciovantajosa,comumarecompensafinanceiratangível.
DeacordocomLages(2010),osTDTcomumamaiorpropensãoparaoempreendedorismosão
aqueles cuja função está directamente relacionada com o atendimento e tratamento de
utentes (nomeadamente: audiologistas, dietistas, técnicos de farmácia, fisioterapeutas,
higienistasorais,ortoprotésicos,técnicosdeprótesesdentárias,técnicosdesaúdeambiental,
terapeutas da fala e terapeutas ocupacionais) e cujo investimento inicial para lançar uma
empresanestaáreaéconsideravelmenteinferioràdeoutrosgruposdeTDTquenãolidamtão
directamente com o público e que dependem de elevados investimentos iniciais para
concretizaraconstituiçãodeumaempresa.

3.Metodologia
Atécnicaderecolhadedadosconsistiunaaplicaçãodeumquestionário(testadoevalidado),
aos TDT dos hospitais dos Açores, tendose obtido uma taxa de resposta de 73,53%, o que
corresponde a uma amostra de dimensão 125. O período de aplicação dos questionários
decorreuentre15Outubrode2010e31deJaneirode2011.
O questionário utilizado baseouse no apresentado em Lages (2010), o qual é composto por
diversos itens que caracterizam o espírito empreendedor. Este questionário contém
essencialmente questões fechadas, cujas respostas obedecem a uma escala de 1
(“nunca/nenhuma/insignificante”)a7(“decisivamente/muitoimportante”).
“Desenvolvido e testado no segundo trimestre de 2009, o questionário está dividido em
quatro partes distintas. A primeira parte diz respeito à caracterização sociodemográfica e
socioprofissional(recolhadedadospessoais).Asegundapartedizrespeitoàrecolhadedados
sobreosfactoressocioeconómicos.Umaterceirapartefoielaboradanosentidodeobtermos
informaçãoaoníveldoperfilpsicológico.Eporúltimo,aquartaparteconsistenaobtençãode
informaçãorelativaaoperfilcognitivodosTDT”(Lages,2010).
Com oobjectivo de limitar a amostraaos TDT doshospitais dos Açores, foram feitas apenas
pequenas alterações no que concerne às características sociodemográficas do questionário
original,sendodereferirqueoquestionárioutilizadonopresenteestudopodeserencontrado
emCardoso(2011).
Foramelaboradasetestadashipótesescombaseemsetegruposdevariáveis(características
sociodemográficas, socioprofissionais, socioeconómicas, factores psicológicos, factores
cognitivos, obstáculos ao empreendedorismo, motivações para o empreendedorismo)
caracterizadaspordiversositens.
No presente estudo, considerase que os “Empreendedores Actuais” são os indivíduos que
possuem a sua própria empresa; os “Não Empreendedores” são os que não possuem a sua
própria empresa e não crêem ser possível a sua criação; enquanto os “Empreendedores
Potenciais”sãoosquenuncapensaramemcriarasuaprópriaempresamascrêemserpossível
asuacriaçãooujápensaramemcriarasuaprópriaempresamascrêemnãoserpossívelasua
criação.Considerouse,ainda,avariável“Espíritoempreendedor”comapenasduascategorias:
“Empreendedores” (onde se incluem os “Empreendedores Actuais” e os “Empreendedores
Potenciais”)e“NãoEmpreendedores”.Foicriada,ainda,avariável“EspíritoEmpreendedor”,a
qualcontémduascategorias:“Empreendedores”(ondeseincluemosEmpreendedoresActuais
eosEmpreendedoresPotenciais)e“NãoEmpreendedores”(Cardoso,2011).
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ParaalémdaaplicaçãodetécnicasdeEstatísticaDescritiva,foramutilizadosalgunstestesde
hipóteses não paramétricos (teste de independência do Quiquadrado, teste de Mann
Whitney,testedeKruskalWallis)eaAnálisedeCorrespondênciasMúltiplas(ACM).

4.Apresentaçãodosresultados
Dos 125 inquiridos, 24,8% são do género masculino e 75,2% são do género feminino; 41,6%
encontramsenafaixaetáriaacimados36anos,26,4%entreos26eos30anos,16,8%entre
os31eos35e15,2%entreos21eos25anos.


Figura1–DistribuiçãodosTDTdeacordocomaprofissãoeailhaondeexercem(%)

Dos 125 inquiridos, 20,8% são técnicos de análises clínicas e saúde pública. Os técnicos de
neurofisiologiatêmumaexpressãode0,8%,talcomoostécnicosdeortoprotesia.Dototaldos
técnicos,45,6%exercemasuaprofissãoemSãoMiguel,30,4%naTerceirae24,0%noFaial.
Amaioriadetémograudelicenciado(88,8%),9,6%odebacharele1,6%odemestre.Apenas
10,4% do total possui formação em gestão. Dos 125 inquiridos, 63,2% não exercem a sua
profissão em mais nenhuma instituição para além do hospital; 34,4% exercem também no
sector privado; 0,8% exercem também em instituições sem fins lucrativos e 1,6% exercem
tambémnosectorprivadoeeminstituiçõessemfinslucrativos.
AmaioriadosTDTdanossaamostra(62%)sãoEmpreendedoresPotenciais,seguemseosNão
Empreendedores(29%)e,porúltimo,osEmpreendedoresActuais(8%).
A Figura 2 apresenta os gráficos Zoom Star, a duas dimensões (2D), relativos aos perfis
Psicológicos dos TDT consoante as categorias “Empreendedores Actuais”, “Empreendedores
Potenciais” e “Não Empreendedores”, em que as linhas contínuas correspondem aos valores
observados mais frequentes para cada uma das variáveis. A escala utilizada nas questões
referentesaosfactorespsicológicosfoiaseguinte:1Nunca,2Quasenunca,3Poucasvezes,
4Algumasvezes,5Bastante,6Muito,7Sempre).
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Figura 2 Gráficos Zoom Star, a 2D, referentes aos perfis psicológicos dos Empreendedores
Actuais,EmpreendedoresPotenciaiseNãoEmpreendedores

AníveldosFactoresPsicológicos,verificaseumamaiorsemelhançaentreosEmpreendedores
ActuaiseosEmpreendedoresPotencias,sendoogrupodosNãoEmpreendedoresoquemais
sedistinguedosrestantes.Avariávelondeestadiferençaémaisnotóriaéarelativaao“gosto
pelaprevisãoeantecipaçãodeacontecimentos“(j)–ondeosvaloresdamodaseapresentam
por ordem crescente (5, 6 e 7) caso se tratem, respectivamente, de Não Empreendedores,
EmpreendedoresPotenciaiseEmpreendedoresActuais.Osgruposmaissemelhantesentresi
são o dos Empreendedores Potencias e dos Empreendedores Actuais, distinguindose estes
dois grupos do dos Não Empreendedores sobretudo no que diz respeito à “estabilidade
emocional” (a), ao “entusiasmo na hora de iniciar novos projectos” (d), à “tolerância e
utilização dos fracassos para aprender” (k) e à “predisposição para assumir riscos” (n), por
apresentaremvaloresdamodasuperioresaosdosreferentesaosNãoEmpreendedores.
Nasquestõesreferentesaosfactorescognitivosfoiutilizadatambémumaescalade1a7(1
Nunca /7Sempre ou 1Completamente falso / 7Verdadeiro ou 1Insignificante /7Falso,
consoanteositensemconsideração).Noqueconcerneaovalordamodaenoquedizrespeito
aos factores cognitivos, são notórias as diferenças na variável correspondente à afirmação
“paraestabeleceromeunegóciovoudaromeumáximosemqualquerlimitedetempo”,onde
ovalormaisalto(6)da modaéoreferenteaosEmpreendedoresActuais,seguindoseo dos
EmpreendedoresPotenciais(5)efinalmenteodosNãoEmpreendedores(4).Osgruposmais
semelhantesentresisãoodosEmpreendedoresPotenciaseodosEmpreendedoresActuais,
distinguindose do dos Não Empreendedores sobretudo no que se refere à “tendência para
acreditar que tudo correrá bem” (5 versus 4), a “conseguir fazer tudo o que decide fazer” (5
versus4),a“considerarpotenciaisouexistentesinvestidorescomofontesparaosurgimentode
uma ideia ou negócio” (6 versus 7) e a “identificar novas oportunidades de negócio como
fontes para o surgimento de uma ideia ou negócio” (6 versus 7), onde os valores relativos à
modaforamidênticosnocasodoEmpreendedoresActuaisedosEmpreendedoresPotenciais
ediferentesdosdosNãoempreendedores.
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A Tabela 1 contém as variáveis cuja associação com a variável “Espírito Empreendedor” foi
estatisticamentesignificativa,segundootestedeindependênciadoQuiquadrado(߯ ଶ ).

Tabela1Associaçãosignificativacomavariável“EspíritoEmpreendedor”
Características
SócioDemográficas
SócioProfissionais
SócioEconómicas
FactoresPsicológicos
FactoresCognitivos
Obstáculos

Itens(pvalue)
Sexo(0,006);Idade(0,076);FormaçãoemGestão(0,063).
Profissão(0,051);ExperiênciaProfissional(0,064)
Terfamiliarempresário(0,006);
Vantagemnacriaçãodeumaempresa(0,010).
Entusiasmo(0,027);Iniciativa(0,062);Previsãoeantecipação(0,056).
Experiência num determinado mercado ou indústria como fonte de ideia ou
negócio(0,1);Clientescomofontedeideiadenegócio(0,033).
Difícilobtençãodecapital(0,011);
Preferênciaporhorárioseplanosestabelecidosporoutros(0,009)


O mapa perceptual da Figura 3, resultante da aplicação da Análise de Correspondências
Múltiplas (ACM), mostra o comportamento associativo das categorias das variáveis
sociodemográficas cuja associação com a variável “Espírito Empreendedor” é significativa. A
primeira dimensão permite opor os Empreendedores Potenciais aos Não Empreendedores.
Verificase que a maioria dos Não Empreendedores da nossa amostra tem mais de 36 anos
(55,6%),édosexo/génerofeminino(91,7%)enãotemformaçãoemgestão(97,2%).Nocaso
destaanálise,aquantidadedeinformaçãoexplicadapelosdoisprimeiroseixosédecercade
66,8% da variância total, já que a primeira dimensão explica 36,9% da variância total e a
segunda dimensão explica 29,9% da variância total. O espírito empreendedor dos TDT dos
hospitais dos Açores é maior entre os homens (90,3%) do que entre as mulheres (64,5%), e
entreosindivíduoscomidadeentre31e35anos(90,5%).É,ainda,desalientarque,dosTDT
danossaamostracomformaçãonaáreadegestão,92,3%sãoEmpreendedores(Potenciaisou
Actuais), enquanto dos que não possuem formação na área de gestão apenas 68,5% estão
nessascondições.
Emboraassociaçãonãosignifiquecausalidade,oshomenssãoreferidosemGEM(2010)como
mais empreendedores do que as mulheres – o que coincide com os resultados verificados
neste estudo. Os homens são apontados como tendo maior desejo de independência e
facilidade em deixar um emprego para criar uma nova empresa, enquanto as mulheres
parecemtermaisdificuldadenacriaçãodeumaempresaprópriapormotivos,nasuamaioria,
relacionadoscomasituaçãofamiliarecomofactodeseremmães.



Figura 3 Mapa perceptual das características sóciodemográficas cuja associação com a
variável“EspíritoEmpreendedor”ésignificativa
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OmapaperceptualdaFigura4apresentaascaracterísticassocioprofissionaiscujaassociação
com a variável “Espírito Empreendedor” é significativa. A primeira dimensão (Experiência
Profissional)opõeosmenosexperientesaosmaisexperientes(22anosoumais),enquantoa
segunda dimensão (Espírito Empreendedor) opõe os Não Empreendedores aos
Empreendedores. Podemos verificar que: os Não Empreendedores estão mais próximos das
profissões englobadas na categoria 321 (Técnicos de medicina e farmácia); Os
Empreendedores Potenciais têm maioritariamente (67%) entre 0 e 10 anos de serviço e são
essencialmente da categoria profissional 226 (“Outros profissionais de saúde”); Os
Empreendedores Actuais têm maioritariamente (6 em 10) 22 ou mais anos de experiência
profissional. A primeira dimensão explica cerca de 47,8% da variância total e a segunda
dimensão explica cerca de 40,1% da variância total. É de salientar que o espírito
empreendedor é maior (82,5%) entre os técnicos do Grupo 226 (“Outros profissionais de
saúde”)doqueentreostécnicosdoGrupo321(“TécnicosdeMedicinaeFarmácia”)(65,5%).A
experiência profissional dos Empreendedores (Potenciais ou Actuais) é, em média, de 9,98
anos,enquantoadosNãoEmpreendedoressesituanos14,08anos.
Ferreiraetal.(2010)eRobinsoneSexton(1994)referemqueosempreendimentostêmmais
sucessoquandoinseridosnaáreadeexperiênciaprofissionaldoindivíduoequeestesetorna
empreendedorquandojátemumacertamaturidadeintelectual.Osnossosresultadosapoiam
estas conclusões, na medida em que, embora sendo os Não Empreendedores detentores de
médias de anos de experiência profissional mais elevadas, o valor registado pelos
EmpreendedoresActuaisePotenciaiséde9,98anos.



Figura4Mapaperceptualdascaracterísticassocioprofissionaiscujaassociaçãocomavariável
“EspíritoEmpreendedor”ésignificativa.

PelomapaperceptualdaFigura5,relativoàscaracterísticassocioeconómicas,obtidotambém
com base na ACM, verificouse que as categorias que mais se aproximam da categoria dos
“NãoEmpreendedores”são“Considerarnadaoupoucovantajosaacriaçãodeumaempresa
na actualidade” e “Não ter familiares empresários”. É de referir, ainda, que no caso da
categoria“EmpreendedoresActuais”ascategoriasmaispróximasdestasão“Considerarmuito
vantajoso criar a sua própria empresa” e “Ter familiar empresário”. A duas primeiras
dimensões explicam, respectivamente, 46,1% e 35,6 % da variância total. São os
Empreendedores (Potenciais ou Actuais) quem mais considera totalmente vantajosa /muito
vantajosa/vantajosaacriaçãodeumaempresanaactualidade(cercade56%).Apercentagem
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de TDT que apresenta espírito empreendedor é maior entre os técnicos que têm na família
algumempresário(84,3%)doqueentreosrestantestécnicos(61,6%).


Figura5Mapaperceptualdascaracterísticassocioeconómicascujaassociaçãocomavariável
“espíritoempreendedor”ésignificativa

OsfactorespsicológicosdosTDTdoshospitaisdosAçoresrelativamenteaosquaisseverificou
associação com a variável “Espírito Empreendedor” foram o entusiasmo, a iniciativa e a
previsãoeantecipaçãodeacontecimentos.
Sendooempreendedorcaracterizadopelainovação,iniciativa,criatividade,entreoutros,seria
deesperarqueoentusiasmoestivessepresentenaalturadeiniciarnovosprojectos–oquese
verifica nos empreendedores da amostra. Nesse contexto, cerca de 78,4% dos
Empreendedores (Actuais ou Potenciais) optaram pelas respostas “bastante/muito/sempre
entusiastas” na hora de iniciar novos projectos (versus 52,8% dos Não empreendedores). A
análisedosresíduosajustadosindicaaexistênciadeumaforteassociaçãoentreascategorias
“poucas/algumas vezes entusiastas” e “não empreendedores” (resíduos ajustados,
respectivamente, 0,9 e 2,6); “sempre entusiastas” e “Empreendedores Potenciais” (resíduo
ajustado2,5);“bastantesentusiastas”e“EmpreendedoresActuais”(resíduoajustado1,5).
Cerca de 36,4% dos Empreendedores (Potenciais ou Actuais) afirmaram gostar muito ou
sempredetomarainiciativaemsituaçõescomplexasoudelicadas(versusapenas11%dosNão
Empreendedores).
Verificouseque80%(8em10)dosEmpreendedoresActuaisqueconstituemanossaamostra
gostam bastante/ muito/sempre de prever e anteciparse aos acontecimentos. Verificase,
ainda, que os Empreendedores (Potenciais ou Actuais) são os que mais gostam
(bastante/muito/sempre)(76,1%)deprevereanteciparseaosacontecimentos(versus72,2%
dosNãoEmpreendedores).
A curiosidade está aliada à criatividade e à inovação – características atribuídas aos
empreendedores por comportamentalistas e economistas, respectivamente. Seria, assim,
expectávelqueaamostraapresentasseumapercentagemdeempreendedoresquesentissem
curiosidade para conhecer temas novos ou maneiras diferentes de actuar. Verificouse que
quem mais sente curiosidade para conhecer temas novos ou maneiras diferentes de actuar
(bastante/muito/sempre) são os Empreendedores (Potenciais ou Actuais), com 91,0% das
respostas,contraapenas74,2%dosNãoEmpreendedores.
Também o desafio está associado à criatividade e à inovação – características atribuídas aos
empreendedores. Verificouse que quem mais se sente estimulado perante novos desafios
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(muito/sempre) são os Empreendedores (Potenciais ou Actuais), com 63,7% das respostas,
contra55,5%dosNãoEmpreendedores.
Dentro do grupo dos factores cognitivos dos TDT dos hospitais dos Açores, apresentaram
associação significativa com a variável “Espírito Empreendedor” a “Experiência num
determinadomercadoouindústriacomofontedeideiadenegócio”eos“Clientescomofonte
de ideia de negócio”. São os Empreendedores (Potenciais ou Actuais) que mais consideram
como fontes de negócio “importantes/muito importantes” a experiência num determinado
mercado ou indústria (72,7%) e os clientes (70,5%). Muitas vezes o empreendedorismo está
relacionadocomoconhecimentoprévioadquiridoduranteodesempenhodaprofissão.Sendo
ogrupodosTDTcaracterizado,deumamaneirageral,pelocontactocomoutente,poderáser
esse o motivo para haver mais indivíduos Empreendedores Actuais e Empreendedores
Potenciais que consideram significante que os clientes possam ser uma fonte de ideia ou
negócio.
Dar mais ênfase às probabilidades de sucesso de um negócio comparativamente às
probabilidades de insucesso, corresponde à percepção optimista do sucesso, referida por
Lages (2010) como sendo um dos factores cognitivos associados aos empreendedores. Na
nossa amostra todos os Empreendedores (Potenciais ou Actuais) responderam “algumas
vezes”,“bastante”,“muito”ou“sempre”,mostrandoqueenfatizammaisasprobabilidadesde
sucesso comparativamente às de insucesso, indo, assim, de encontro ao que é referido na
literatura.
Recorrendo ao Teste de MannWhitney, verificouse que, no que concerne aos factores
psicológicos, as diferenças significativas entre o grupo dos Empreendedores (Potenciais ou
Actuais)eogrupodosNãoEmpreendedoresresidiamnasquestõesreferentesaoentusiasmo
(pvalue=0.003), iniciativa (pvalue=0.004), curiosidade (pvalue=0.010) e estímulo perante
novosdesafios(pvalue=0.079);Nãoforamobservadasdiferençassignificativasrelativamente
aosfactorescognitivos.
Através do teste de Kruskal Wallis, foi possível concluir que há diferenças estatisticamente
significativas entre pelo menos dois dos três grupos (“Empreendedores Potenciais”,
“EmpreendedoresActuais”e“NãoEmpreendedores”),nasquestõesreferentesaoentusiasmo
(pvalue=0.009), iniciativa (pvalue=0.013) e curiosidade (pvalue=0.030) – factores
psicológicos – e no factor cognitivo “maior ênfase nas probabilidades de sucesso de uma
empresa,comparativamenteàsprobabilidadesdeinsucesso”(pvalue=0.066).
ParainferirquaisosobstáculosquefazemcomqueosEmpreendedoresPotenciaiseosNão
Empreendedores ainda não tenham criado o seu próprio emprego/empresa, foi lhes
perguntadoemquemedida(1=insignificante/7=muitoimportante)determinadasafirmações
seriam pertinentes. Os obstáculos percepcionados pelos TDT dos hospitais dos Açores cuja
associaçãocomavariável“EspíritoEmpreendedor”foisignificativaforamadifícilobtençãode
capitaleapreferênciaporhorárioseplanosdetrabalhoestabelecidosporoutros.Muitosdos
Não Empreendedores consideram que a difícil obtenção de capital é um obstáculo
insignificante/pouco significante (57,1%) e que cumprir horários e planos de trabalho
estabelecidosporoutroséumobstáculoimportante/muitoimportante(41,2%).
Verificamos que os Empreendedores Potenciais apontam a “preferência pela estabilidade e
previsibilidade à incerteza e riscos” e o “não tencionar abdicar de uma vida social plena e
intensa(família,lazer,etc.)”comoobstáculosàcriaçãodoseunegócio,onde,numaescalade
1(um)a7(sete),ovalorobtidoparaamoda,talcomooobtidoparaamediana,é5.
OsNãoEmpreendedoresapontama“preferênciapelaestabilidadeeprevisibilidadeàincerteza
eriscos”comoobstáculoàcriaçãodoseunegócio,onde,numaescalade1a7,amodaassume
o valor máximo (7) e a mediana um valor próximo deste (6). Também no caso dos Não
Empreendedoreso“nãotencionarabdicardeumavidasocialplenaeintensa”temassociadoo
valorde6paraamediana,emboraovalordamodasejarelativamentebaixo(1).
Aos indivíduos que já tinham considerado a possibilidade de vir a criar o seu próprio
emprego/empresa,ouquejápossuíamasuaempresa(EmpreendedoresPotenciaisouActuais,
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respectivamente), foi perguntado em que medida determinadas afirmações seriam
pertinentes,comafinalidadedeidentificarmosassuasmotivações.
AsprincipaismotivaçõesdosEmpreendedoresPotenciaisdanossaamostrasãoa“realização
pessoal”eo“estímuloatravésdodesafio”,onde,numaescalade1a7amodaassumiuovalor
máximo(7).Osvaloresdamodaforamde5noqueconcerneao“crescimentoeaprendizagem
pessoal”e“atingirobjectivoseserreconhecidoportal”.
AprincipalmotivaçãodosEmpreendedoresActuaiséa“realizaçãopessoal”onde,numaescala
de 1 a 7 o valor da moda foi o máximo (7). Verificase, ainda, que no que concerne ao
“crescimento e aprendizagem pessoal” e a “atingir objectivos e ser reconhecido por tal” os
valoresdamoda,paraestegrupo,foramambosde6.Foiconstatada,ainda,aexistênciadeum
valor relativamente elevado da moda para o “estímulo através do desafio”. Os valores da
medianaparaestesquatroitensforam,também,relativamenteelevados.
Embora o GEM (2010) revele que, nos Açores, 59,0% dos empreendedores refiram como
principalfactormotivadordaactividadeempreendedoraanecessidade,nanossaamostraéa
realizaçãopessoalquesurgecomoprincipalmotivaçãoparaoempreendedorismo.Noestudo
das empresas que revelam o maior crescimento, realizado pela Inc (2003), a principal
motivação que leva um empreendedor a iniciar o seu próprio negócio é o desafio (Sarkar,
2010), que surge também como uma das principais motivações apontadas pelos
EmpreendedoresPotenciaisdanossaamostra.

5.Consideraçõesfinais
AdispersãoaníveldeequipamentoseestruturasdoServiçoRegionaldeSaúdedosAçoresé
financeiramentedispendioso,peloqueaminimizaçãodessescustospoderápassarpelaaposta
nosectorprivado,atravésdoincentivoaointraempreendedorismo.Esperasequeumaaposta
nesteâmbitopossaimpulsionaratémesmooinvestimentoemalgumasespecialidadesainda
nãoexistentesnoshospitaisdosAçoresnoâmbitodasActividadesprofissionaisdosTécnicode
DiagnósticoeTerapêutica.
Verificouse que os perfis (psicológico e cognitivo) dos indivíduos empreendedores
apresentam características que são, em parte, semelhantes às dos Empreendedores
Potenciais,masdistintasdasdosNãoEmpreendedores.
AsprincipaiscaracterísticasdoEspíritoEmpreendedordosTDTdoshospitaisdosAçorescuja
associaçãocomavariável“EspíritoEmpreendedor”,econsequentementecomacapacidadede
desenvolvernovosprojetosdeintraempreendedorismo,foiestatisticamentesignificativae/ou
queapresentaramdiferençassignificativasentreosdoisgruposestãosintetizadasnaTabela2.
O GEM (2009) aponta os principais obstáculos, que se prendem, essencialmente, com
necessidades de apoio financeiro e, para colmatar essas necessidades, surgem vários apoios
propostos pelo Governo Regional (também em parceria com o Governo da Administração
Central e União Europeia). No entanto, como os principais obstáculos referidos, no nosso
estudo,pelosEmpreendedoresPotenciaissãoapreferênciapelaestabilidadeeprevisibilidade
àincertezaeriscos(talcomoosNãoEmpreendedores)eonãotencionarabdicardeumavida
socialplenaeintensa(família,lazer,etc.),issopoderásignificarqueaspolíticasdeincentivoao
empreendedorismo(apoiofinanceiro) nãosãodeterminantesparaadecisãodeempreender
dos TDT dos hospitais dos Açores. Há, então, que apostar em outros factores motivacionais,
taiscomoosincentivosatravésdodesafioeaqualidadedaformaçãoemgestãoeáreasafins,
quepotenciemocrescimentoeaaprendizagempessoal,deformaaabrirnovoshorizontesà
imaginação, que façam emergir objectivos conducentes a uma maior realização pessoal por
partedestestécnicos.
A maioria dos TDT da nossa amostra (62%) são Empreendedores Potenciais, pelo que uma
aposta em factores motivacionais, tais como os referidos, poderá fazer desabrochar o
potencial empreendedor dos TDT dos hospitais dos Açores, o que poderá beneficiar uma
grande parte da população destas ilhas, minimizando o efeito da dispersão geográfica das
mesmas. Com os problemas financeiros provenientes da crise mundial que afecta os nossos
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tempos,apercepçãodavantagemdenegócioestácondicionada.Noentanto,tambémécerto
queosnegóciossurgemdeoportunidadesequeoempreendedorismotendeaaumentarem
alturasmaisdifíceis.
Ofactodenãoexistiremrespostasdetodasasvalênciaspodelimitarasconclusõesdoestudo;
notese que nem todas as especialidades estão presentes nos hospitais dos Açores. Na
realidade,emboranogrupodosTDTestejamenglobadasdezoitoprofissões,háquatrodelas
que não têm, por enquanto, representação em nenhum dos hospitais do arquipélago,
nomeadamente: higienista oral, técnico de medicina nuclear, técnico de próteses dentárias,
técnicoderadioterapiaetécnicodesaúdeambiental.

Tabela2
SíntesedascaracterísticasdoespíritoempreendedordosTDTdoshospitaisdos
Açores
Características

Empreendedor
(PotencialouActual)
Masculino
Entre31e35anos
Temformação
Grupo226
ܺതidades9,98
Temfamiliarempresário

Sexo
Idade
FormaçãoemGestão
Profissão
ExperiênciaProfissional
Terfamiliarempresário
Vantagem na criação de uma
Consideravantajoso
empresa
Difícilobtençãodecapital
Preferência por horários e planos
estabelecidosporoutros
Entusiasmo
Iniciativa
Preferência em prever e antecipar
acontecimentos
Curiosidade para conhecer temas
novos ou maneiras diferentes de
actuar
Estímuloperantenovosdesafios
Maior ênfase nas probabilidades de
sucesso
de
um
negócio
comparativamente com as de
insucesso.
Experiência num determinado
mercadoouindústriafontedeideia
denegócio
Clientes como fonte de ideia de
negócio

PrincipaisObstáculos

PrincipaisMotivações

NãoEmpreendedor
Feminino
36anos
Nãotemformação
Grupo321
ܺതidades14,08
Nãotemfamiliarempresário
Nãoconsideravantajoso

Não percepciona a difícil
Considera ser um obstáculo à obtenção de capital como
criaçãodeumaempresa
obstáculo à criação de uma
empresa
Nãopreferem

Preferem

Entusiastas
Muitainiciativa

PoucoEntusiastas
Teminiciativa

Não

Sim

Maiscuriosos
(muito/sempre)

Menoscuriosos
(bastante)

Muito/Sempre
Ênfase nas probabilidades de
sucessodeumnegócioemrelação
àsdeinsucesso.


Bastante/Muito

Sim

Não

Simoutalvez

Não

Preferência pela estabilidade e
previsibilidadeàincertezaeriscos;
Nãotencionarabdicardeumavida
social plena e intensa (família,
lazer,etc.)
Realizaçãopessoal;Desafio.

Menosênfasenasprobabilidades
de sucesso de um negócio em
relaçãoàsdeinsucesso.

Preferência pela estabilidade e
previsibilidade à incerteza e
riscos.
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EMPREENDEDORISMO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: UM
ESTUDODECASO
DomingosSantos,domingos.santos@ipcb.pt,InstitutoPolitécnicodeCasteloBranco
NunoCaseiro,ncaseiro@ipcb.pt,InstitutoPolitécnicodeCasteloBranco


Resumo:Entendido,atualmente,comoumquartopilardaesferadeatuaçãodaacademia,a
promoção do empreendedorismo tem sido prosseguida, em diferentes contextos
institucionais, de modos também diversos, havendo já uma vasta literatura da especialidade
sobre esta matéria. O artigo parte da abordagem que os desafios da moderna sociedade e
economia do conhecimento colocam às instituições de ensino superior, apoiandose no
conceitodeuniversidadeempreendedoracomoquadrodereferênciaanalíticoparaoestudo
decasoqueéapresentado.Aanáliseempíricacentrasenasrespostasque,adiversosníveis,o
InstitutoPolitécnicodeCasteloBranco(IPCB),vemdando,desdehácerca deumadécada,a
estenovodesafioqueécolocadoàsinstituiçõesdeensinosuperior.Umaparticularatençãoé
prestada ao Poliempreende, um concurso de projetos de vocação empresarial que teve
génese, precisamente, no IPCB e que, atualmente, adquiriu uma expressão nacional. A esse
propósitosãoanalisadasalgumasdasprincipaisquestõesqueessaapostaoriginounoseioda
academia, nomeadamente em termos organizacionais e de participação docente e discente.
Face a esse trajeto e à experiência adquirida, o artigo conclui com uma série de sugestões
relativas a possíveis linhas de intervenção de maior nível de eficácia na promoção do
empreendedorismodegéneseacadémica.
Palavraschave: empreendedorismo, universidade empreendedora, inovação, política de
inovação,Poliempreende.

Introdução
O interesse pelo empreendedorismo tem conhecido uma verdadeira explosão nos últimos
anos. A importância do empreendedorismo no campo da dinamização socioeconómica e da
criação de novas fileiras de atividades tornouse inquestionável. Em praticamente todas as
economiasdesenvolvidasseverificaqueasnovasempresaseasPME têm umacontribuição
líquidapositivasobreoemprego,enquantoasgrandesempresasovêmdestruindo(Gibbetal,
2007; Gibb et alii, 2009). De um modo geral, é a um pequeno grupo de novas empresas de
fortecrescimentoqueestáassociadoogrossodacriaçãodeemprego,oquesublinhaopapel
determinantequeoempreendedorismodevemerecerporpartedospoderespúblicos.Parece
existir, efetivamente, uma correlação positiva entre o empreendedorismo e o crescimento
económico. O crescimento sustentável baseado na inovação e na qualidade depende de um
número cada vez maior de startups que apresentam um potencial de criação de mais e
melhoresempregos(Santos,2009).
Ofomentodoempreendedorismopenetrouasagendaspolíticasaosdiversosníveis,desdeo
europeu, onde a Comissão Europeia, fez dele um dos principais vetores de reforço da
competitividade,atéaonacionalelocal,ondesevêmafirmando,cadavezmais,políticasque
visampremiarainiciativaempresarial,ainovaçãoeacriaçãoderiqueza(EC,2005).Nãoexiste
debate onde não seja aventado quase como solução onesizefitsall para resolver os
problemasestruturaisdedesenvolvimento.Osagentesempresariaisusamnoprofusamentee
os políticos parecem adotálo como emblema dos seus discursos e dos seus programas
eleitorais. Não há dúvidas que, atualmente, o tema do empreendedorismo ganhou uma
centralidade indiscutível como meio de promoção da competividade. Em certa medida,
tornousemesmoumabuzzwordqueganhoucontornosdepanaceia,sendoaventadapolíticos
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e decisores públicos e privados como receituário para todo e qualquer mal. E entrou,
decididamente,naagendamediática.
Multiplicamse os atores e as estruturas de apoio. O léxico e a profusão de neologismos na
áreadoempreendedorismosão,aliás,reflexodaenormediversidadedeagentesqueintervêm
ao longo dessa cadeia: parques de ciência e tecnologia, tecnopolos, incubadoras, ninhos de
empresas,capitalsemente,capitalderisco,businessangels,etc.Muitasinstituiçõesdeensino
superior têm vindo a manifestar uma crescente preocupação com esta matéria, lançando
concursoseoferecendocursosespecíficossobreempreendedorismo,numatentativadeabrir
novoscaminhosdeafirmaçãoprofissionalaosseusdiplomadosecontribuir paraoseixosde
desenvolvimentodefinidos.
A capacidade endógena de empreender e de inovar tornouse fundamental para o gradual,
masseguro,renascimentocompetitivoàescalalocaleregional.Eesseéaumdesafioaqueas
instituiçõesdeensinosuperior(IES)nãopodemficarindiferentes,antesprecisamdeassumir
novas responsabilidades face ao leque de desafios que lhes são sistematicamente lançados
(Santos,2003;Chakrabartietal,2005).

1.Oconceitodeuniversidadeempreendedora
O desenvolvimento do potencial empreendedor da universidade é um desafio importante. É
importanteporqueoseusucessodependelargamentedessacapacidade.EmpreendernasIES
implicaumaposturaqueidentifiqueoconhecimentocomoumbemquesecria,desenvolvee
transmite. Convencionalmente, a transmissão pode ser feita para os alunos, mas pode
tambémenvolveracomercializaçãodeserviçoseprodutosnomercado.Seistoéverdadenas
universidadesdassociedadesmaisdesenvolvidasmaisverdadeoénumquadrodeescassezde
recursos de financiamento público e de pressão para gerar receitas próprias.
Simultaneamente,astransformaçõesemcursonomercadodetrabalhoobrigamaofomento
do espírito empreendedor dos alunos, não só pelacrescente instabilidade e insegurança das
trajetórias profissionais, mas também pela incapacidade das empresas existentes em
absorverem toda a mãodeobra disponível (Moreira, 2011). O desenvolvimento duma IES
empreendedora pode ser alcançado por três vias que não são alternativas mas sim
convergentesecomplementares.
Desde logo, promover o empreendedorismo numa IES envolve a criação de uma cultura de
risco, procura e descoberta. Fomentar essa cultura passa, por exemplo, pela inovação nos
métodos de ensino e de aprendizagem. Quando esses métodos incentivam o aluno a ser
autónomo, independente e a procurar mais ativamente respostas, estão a contribuir para
fomentaroespíritoempreendedor,nãosódosdiscentes,mastambémdosdocentesquetêm,
deste modo, que recorrer a métodos diferentes que envolvem mais experimentação e risco.
Uma IES pode assim criar um círculo virtuoso em que a exigência dos docentes é orientada
para ambientes e processos de ensinoaprendizagem mais criativos, apelativos e inovadores
(Lazzerettietal,2005).
É também fundamental que uma cultura empreendedora seja estimulada por via de
programas de formação sobre deteção de oportunidades e implementação de soluções de
respostaàsmesmas,atravésdacriaçãodeorganizaçõesoulançamentodenovosnegócios.A
formaçãoemempreendedorismoéhojetãonecessáriaaumalunodegestãooudeeconomia,
comoaumalunodehumanidades,ciênciassociais,engenhariaouartes.
Em última instância, empreender contribui para ganhos de natureza económica como a
criação de riqueza, assegurar rendimentos ou ocupação profissional, mas gera, igualmente,
proveitos de natureza sociopsicológica frequentemente associados a estilos de vida,
autonomia e de realização pessoal. A sensibilização, a criação de packages formativos, de
módulos e de unidades curriculares deverão estar claramente norteados para fornecer
enquadramentoseferramentasquefacilitemacriaçãodecondiçõesparaoautoempregoeo
intraempreendedorismo(Hannon,2008).
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Por último, uma terceira dimensão exige que a IES, como organização, seja também ela
empreendedora, não só nos seus programas de formação, mas também na sua forma de
atuação.AIESdeve,porexemplo,sercapazdecomercializaralgunsdosseusativos,osquais
assentamnaproduçãodeconhecimentodenaturezacodificada,científicoetecnológico.Sem
pôremcausaasuamissãoprimordial,asIESprecisamderepensarassuasofertaseosseus
mercados(Sayyedetalii,2009).MuitosdosmercadoseserviçosemqueaIESnãoestáainda
presente requerem novas estruturas, sistemas e estratégias. Requerem uma abordagem
empreendedora que incentive a inovação, recompense o esforço e assente em princípios
meritocráticos.
Estas três trajetórias convergentes para desenvolver uma IES são, todas elas, muito
importantes. Etzkowitz (1983) adotou a designação universidade empreendedora
precisamenteparadescreverasdiversasmudançasquerefletemumpapelmaisativodasIES
na promoção direta e indireta na transferência do saber e do saberfazer associados à
investigação académica. A pressão social crescente sobre as universidades no sentido do
alargamentodassuasmissõestradicionaisedaadoçãodeumaparticipaçãomaispróativano
desenvolvimentoeconómicodasuaregiãolevaramnasàdefiniçãodeumaterceiramissão–a
universidadeempreendedora,quenóstomámos,noquadrodopresenteartigo,equivalentea
IESempreendedora.
Há, atualmente, uma abundante produção escrita especializada sobre o conceito de
universidadeempreendedora(Etzkowitz,2004;GuerreroCano,2008;Pilbeam,2008;Lehrera
et alii, 2009). As IES empreeendedoras envolvem um leque diversificado de instituições de
ensinosuperior,umasmaisassociadasàproduçãodeconhecimentoporviadasatividadesde
investigação, outras, porventura mais tradicionais, mais ligadas à função de ensino e à
qualificação de recursos humanos de nível superior. Não pode deixar de ser ponderado,
quando se aborda esta questão, o fator locacional, já que a geografia de inovação e as
estratégias de promoção do empreendedorismo dependem largamento dos respetivos
contextos de inserção territorial. Isto não significa a existência de qualquer determinismo
geográfico mas é um condicionante que influencia largamente o posicionamento estratégico
institucionalnestamatéria.
Gibb et alii (2009) argumentam que este novo conceito surge associado a movimentos de
fundocomplementares,comosão:
osurgimentodanecessidadedecomercializaroknowhowacadémico,comoviadegeração
dereceitasprópriasadicionais;
 o aprofundamento da função de intermediação no campo da transferência de tecnologia,
comvistaàdisseminaçãodesabercodificadojuntodepotenciaisutilizadoresempresariaise
institucionais;
 a pressão colocada nas IES por um universo alargado de stakeholders, no sentido da
academia ser um interveniente mais proativo no campo do fomento da inovação e da
promoçãodacompetitividadeeconómicoempresarial;
 a crescente aproximação entre os mundos empresarial e académico, até no quadro que se
plasmou na designação de tripla hélice, que envolve, de igual modo, a colaboração com o
Estado,nomeadamenteanívellocaleregional(Etzokowitzetal,2000);
ascrescentesdificuldadesdeinserçãodediplomadosnomercadodetrabalho,oqueobriga
as IES a uma redobrada atenção na dotação dos estudantes de competências que lhes
permitam seguir não, quase em exclusivo, as vias de emprego por conta de outrém mas, ao
invés,enveredemporapostasnocampodoempreendedorismo;
omovimentodeinternacionalização(oapelo doglobal) dasIESqueacarretaumcrescente
competiçãointerinstitucionaleumreposicionanentoestratégico;
 um crescente enraizamento territorial (o apelo do local) que decorre do imperativo em
responderaosdesafioscolocadospelosdiferentesactoreslocaiseregionais;
umaincertezaecomplexidadegalopantesnaseconomiasàescalainternacional.
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É no quadro deste integral de condicionantes que surge o conceito de universidade
empreendedora.Tratase,nofundo,nocontextodeumprofundoredesenhodosalicercesque
vêm fundando a sociedade e a economia do conhecimento, de as IES darem uma resposta
cabal e estarem à altura dos desafios que lhes são permanentemente levantados. Tratase,
igualmente, de uma questão de sobrevivência, de adaptação ao mundo em mudança a que
nãopodemficaralheias,como,porvezesjustamente,eramacusadas–osíndromedatorrede
marfim(Etzkowitzetalii,2000;Güntheretal,2009).
Deummodogeral,asdimensõescríticasquesãoatribuídasàsuniversidadesempreendedoras
estãoassociadasa(Clark,2004;Hannon,2008):
avalorizaçãoecapitalizaçãodoconhecimento;
 a criação de mecanismos de aproximação e de networking com potenciais utlizadores,
nomeadamentecomasempresaseinstituiçõesdasuaenvolventelocaleregional;
aexistênciadeumaestratégiainstitucionalcomobjetivosbemdefinidos;
 a promoção de uma cultura organizacional fomentadora da autonomia decisional e da
assunçãoderiscos;
 a criação de mecanismos internos de avaliação e análise que permitam o constante
reajustamentodopercurso.
Surgenumcontextoqueseprevêprolongadodecriaçãodemaioresníveisdeautonomiaem
paralelocomareduçãodosfinanciamentospúblicos,decrescenteimbricaçãodasIEScoma
sua envolvente territorial, de uma maior sensibilização e preparação dos estudantes para
enfrentar os novos desafios do mercado de trabalho; externamente, requer, de igual modo,
um trabalho de networking com parceiros estratégicos, como associações empresariais e
autarquias, bem como a criação de uma logística que permita o desenvolvimento, por
exemplo,deumafunçãodeincubaçãoempresarial.
AmobilizaçãodasIESparadarrespostacabalaestesnovosdesafiosrequerumaabordagem
sistémica ou holística, não meramente focada em intervenções transaccionáveis, como a
prestação de serviços de valor acrescentado ou a valorização empresarial da investigação.
Emborasejatentadorcentraramétricanestasmatérias,ou,porexemplo,nonúmerodespin
offs gerados, estes, que são aspetos importantes, não devem, contudo, fazer esquecer ou
menorizaroutrotipodeações,outroconjuntodeoutputsdenaturezaestruturalquepodem
ter um impacte muito significativo sobre o desempenho competitvo da IES. Daí que alguns
autores (Clergeau et al, 2005; Gjerding et alii, 2006; Gibbs et al, 2009), nessa linha de
raciocínioedeargumentação,sugeremamudançadeumalógicatransacionalparaumaoutra
de caráter tranformacional, com uma ênfase mais inclusiva e mobilizadora da comunidade
educativa,assentemaisemprogramasdemédioelongoprazosdoqueemprojetosavulso.
Nessesentido,éabsolutamentedecisivonaconstruçãodeumaIESempreendedoraprocedera
mudanças na cultura organizacional – é esse, parecenos, o passo decisivo. Mais do que a
comodificaçãoecomercializaçãodosaber,entendidoscomooutputsdesteoprocesso,crucial
é construir uma mentalidade empreendedora, de “baixo para cima”, agregadora, inclusiva e
mobilizadora dos recursos humanos docentes e discentes dos diferentes órgaos académicos.
Tratase, no fundo, de interiorizar, de internalizar o empreendedorismo como fazendo parte
docódigogenéticodaIES,comoalgoqueéintrínsecoàsuamissão.Nessaperspectiva,trata
se de algo que ultrapassa o mero quadro regulamentar ou legislativo, tratase de modificar
paradigmashámuitoestabelecidos,gerarmudançasorganizacionaisedementalidades–algo
que remete para  horizontes de médio e longoprazo do que para o curto prazo, algo que é
estrutural e não meramente conjuntural. Nesta matéria, a construção de uma IES com perfil
empreendedor parece consubstanciar, claramente, um processo de inovação incremental e
organizacional – a incessante procura de uma cultura empreendedora que seja ajustada em
permanênciaaosdesafiossocietaiseeconómicos,assegurandoapassagemdeumparadigma
neoclássico nãoschumpeteriano para um modelo schumpeteriano de empreendedorismo,
cujofitoprimeiroéaproduçãoinovatórianassuasmúltiplasmodalidades(Drucker,1993).
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SeasIESnãosetornaremagentesdeinovação,istoé,IESempreendedoras,tornarseãomais
parte do problema (manutenção do status quo) do que da solução em matéria de
desenvolvimento regional e nacional e de competitividade à escala internacional. A grande
questão e desafio que se coloca às IES é a de garantirem uma sistemática adaptação às
dinâmicasdemudançaquesevãooperando,promovendorespostasinovadorasquepermitam
oreforçocompetitivoempresarialeterritorial.

2.OempreendedorismonoseiodeumaIES–InstitutoPolitécnicodeCasteloBranco
Apromoçãodoempreendedorismoemcontextoacadémicopode,comoreferido,configurar
diferentes iniciativas que não apenas as tradicionais e ortodoxas medidas de sucesso no
desempenho associado à criação de spinoffs, à transferência de tecnologia ou à
comercializaçãodepropriedadeintelectual.
Apresentamosdeseguida umareflexãocríticasobreaexperiênciavividanestedomíniopela
IESemestudo,asatividadesdesenvolvidas,osresultadosobtidoseeventuaiscríticas.

Concursosdeideiasdenegócio
Os concursos de ideias de negócio são uma das iniciativas mais desenvolvidas no âmbito da
promoção do empreendedorismo. O IPCB criou o concurso Poliempreende com início em
2003, como mecanismo interno de fomento de ideias de negócio. Esta iniciativa surgiu num
momento em que o número de concursos semelhantes ainda não era tão expressivo como
atualmente,tendosidomesmopioneiranoâmbitodoensinosuperiorpolitécnico.
Apesardonúmerodeprojetosaconcursosofrerflutuaçõessignificativasaolongodosvários
anos,parecenospertinentedestacaralgunsaspetosparareflexão.
Uma questão que nos parece importante e “empreendedora”, na esteira do pioneirismo da
iniciativa,foiadecisãodepartilharoconcursocomoutrasIESpolitécnicas,garantindoassima
evolução de uma iniciativa local de pequena dimensão, a uma iniciativa de âmbito nacional
commaiorimpactoeexpressãomediática.
Esta aposta permitiu a troca de experiências entre instituições, aprendizagem conjunta e
melhoriadamatrizinicialdainiciativadandolheumamaiorvisibilidadeeforça,associadosaos
ganhosdeescala.
Porém, um aspeto que nos merece alguma reflexão prendese com a perspetiva existente
relativamente aos concursos. Os projetos são, de modo geral, apresentados com intuito de
ganhar um prémio, esquecendo o objetivo último desta iniciativa que é a concretização dos
projetoseminiciativasempresariais.
Contribuindo para esta situação pode estar o facto de se reencaminhar para o concurso
trabalhosdeunidadescurricularesondeoplanodenegócioéumacomponentedaavaliação
em detrimento de projetos pensados de raiz para este fim. Na nossa perspetiva, uma outra
causa parece radicar na juventude e inexperiência dos alunos, que dificulta a estruturação e
concretizaçãodeideiasdenegócioassentesnosseusconhecimentosenasualigaçãocomo
mercadoeeventualcriaçãodeempresas.
Estes planos têm normalmente um caráter de aplicação de conhecimentos, com ênfase no
domínioeconómicofinanceiroeaindaquetecnicamentecorretos,apresentamnormalmente
déficesdeorientaçãoeanáliseclaradomercado.
Poroutrolado,oconcursoépercebidocomoumaatividadeextracurricularsemligaçãocomo
cursodoaluno(emespecialquandoestesestudammatérias“nãoempresariais”),nãosendo
entendidocomorelevanteparaasuaformação.

Incubaçãodeempresas
A incubação de empresas é uma expressão que tem ganho destaque com o boom da
promoção do empreendedorismo e que têm granjeado fortes investimentos por parte de
organismospúblicoseprivados.
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Nãoobstanteexistiremparceriasparaestefimcomentidadesregionaisjáestabelecidas,para
efeitosdeincubaçãodeprojetos,internamentetambémseestãoacriarcondiçõesparaapoiar
iniciativas de alunos e/ou docentes na sua fase inicial. A incubação interna pode ter como
vantagem o acesso a laboratórios e estruturas de C&T especializadas quando estes forem
necessários para a concretização da ideia, levando a que esta aposta suporte as demais
identificadas.
Nesta matéria o Politécnico tem dado suporte, em Castelo Branco, à criação de uma
incubadora de empresas de iniciativa municipal, tendo ainda tido uma participação ativa na
gestãodeumainiciativasemelhantenoconcelhodeIdanhaaNova.
Paralelamente, têm existido a preocupação em angariar contactos e knowhow com
instituiçõesdereferêncianestedomínio,àescalanacionaleinternacional.

Networking
A partilha de experiências por quem já desenvolveu iniciativas empresariais e as visitas de
empresários é outro tipo de iniciativa que tem sido prosseguido. De facto, ouvir falar na
primeirapessoassobreopercursoencetado,asdificuldadessentidaseossucessosalcançados
podesermotivadorefomentarnosestudantesavontadedetambémenveredaremporesta
opçãoeprojetodevida.
Neste domínio, têm sido privilegiados os contactos com empresas locais e regionais de
pequena e média dimensão, garantindo, em simultâneo, as condições para outro tipo de
colaborações e fortalecendo o tecido empresarial local, através de uma iniciativa que está
vinculadaaoPoliempreende,designadoporOficinasdeFormação.
Tem também existido o cuidado de convidar para estas sessões diplomados do IPCB que no
seupercursoprofissionaltenhamdecididoempreender,dandovisibilidadeaosseusitinerários
ecasosdesucesso.Pretendemosdemonstrarquemesmoemlocaisperiféricoscomproblema
estruturais de desenvolvimento são possíveis iniciativas inovadoras de pequena dimensão,
contrariando, de forma pedagógica, o excessivo enfoque em empresas de grande dimensão
ilustradasprofusamentenaliteraturadaespecialidadeeemempresáriosmuitomediatizados.
Procurase desta forma apresentar uma visão complementar à do clássico exemplo “Belmiro
deAzevedo”,atravésdecasosdecidadãoempreendedorescomtrajetosacadémicospróximos
donossopúblicoalvo.
Temsevindo,igualmente,apromovercontatosdiretoscomempresasselecionadasdotecido
produtivo regional visando o desenvolvimento de parcerias e angariação de projetos de
transferênciadetecnologiaeupgradecompetitivo.
OIPCBtem,deigualforma,colaboradoemtrabalhosdeavaliaçãodeprogramaspromovidos
pela CCDRC, com vista a identificar iniciativas com caráter inovador e oportunidades de
aproximação entre o tecido empresarial e a esfera do conhecimento (IES, Centros
tecnológicos, centros de investigação). Estas iniciativas de política pública têm, contudo,
pecado pela sua descontinuidade, impedindo que se consolidem os ganhos relacionais
entretantoobtidos.

Transformaçõesestratégicoorganizacionais
UmdosobjetivosoperacionaisqueoIPCBplasmounoseuPlanoEstratégicodeMédioPrazo,
de2010,naesteira,aliás,doquejávinhaacontecendoanteriormente,foiodapromoçãodo
empreendedorismoemmeioacadémico.Nasequênciadessaopçãoestratégica,foicriadano
quadro da unidade funcional do IPCB a quem está cometida essa competência  o Centro
deEstudoseDesenvolvimentoRegional(CEDER)umaligaçãoàsseisunidadesorgânicasque
compõem o IPCB, através de docentes que exercem uma função de intermediação e
catalisação das atividades ligadas à promoção do empreendedorismo, nomeadamente no
âmbito do concurso Poliempreende. Também no quadro do CEDER, foi criado um Conselho
TécnicocomdoisrepresentantesdecadaumadasEscolasquetemporfunçãoprincipaldefinir
eacompanharafunçãodeexteriorizaçãodopotencialdeC&TacadémicoeaproximaroIPCB
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dotecidoprodutivoeinstitucionallocaleregional.Estaacomodaçãoerespostaorganizacional
é, ela própria, já umreflexo, na nossa perspetiva, daatenção que o IPCB dedica a estas
matérias.
Nomesmosentidoconcorreuacriaçãodeumconselhoconsultivocompostoporalunospara
apoiar o CEDER na definição e implementação de abordagens mais eficazes à promoção do
empreendedorismo. Procurouse auscultar as suas visões e opiniões de modo a finar as
metodologias de abordagem. Por exemplo, foi sugerido que determinados canais de
divulgação de informação não surtiam efeito, não conseguindo chegar, de forma eficaz, aos
alunos, tendose avançado por medidas alternativas, nomeadamente a utilização das redes
sociais.

Revisãocurricular
Uma outra atividade com impacto significativo no domínio da promoção do
empreendedorismo foi desenvolvida no âmbito da revisão curricular, por ocasião da
restruturaçãomotivadapeloprocessodeBolonha.
Neste contexto procurouse que todos os cursos do IPCB tivessem unidades curriculares de
empreendedorismo independentemente da área científica dos mesmos. Assim, dáse
cumprimento a um objetivo da União Europeia que preconiza que os alunos devem, no seu
percurso académico ter contacto com estas matérias, ao mesmo tempo que se incentiva a
procura de oportunidades de negócio no âmbito de atividades a desenvolver no futuro,
procurando promover essa capacidade nos alunos e estimulando a valorização do
conhecimentoobtido.

PropriedadeIntelectualetransferênciadetecnologia
Uma preocupação que tem havido para apoiar este percurso de promoção do
empreendedorismoéadegarantirqueoscolaboradorescomvínculoàinstituiçãotenhamum
enquadramento claro no que respeita à eventual exploração económica da sua atividade de
investigação. Assim, foi criado e aprovado um Regulamento da Propriedade Intelectual para
clarificarestesaspetosefomentaraexploraçãoeaaplicaçãono mercadodosresultadosda
investigaçãodesenvolvida.
OIPCBparticipou,também,nainiciativadaredeOTIC–OficinasdeTransferênciadeInovação
eConhecimento,tendose,nesteâmbito,realizadoumconjuntodeestudoseatividadesque
promoveu um conhecimento mais aprofundado dos domínios científicos e tecnológicos do
Institutomaisajustadosàprocuraempresarialrealelatente,nomeadamenteanívelregional.

Formaçãodedocentes
UmaspetoquenosparecesensívelnocontextodeempreendedorismoemIESéaformação
dedocentesparaoempreendedorismo.Podeparecerumparadoxomascomplementarmente
à formação científica e eventual experiência detida neste domínio, tem existido uma
preocupaçãoemdotarocorpodocentecomferramentasquelhespermitamsermaiseficazes
naexploraçãodestesdomínios.
Nessesentidoforamrealizadasdiversasiniciativasvisandoreforçarascompetênciasdocorpo
docentedasváriasunidadesorgânicas(quepassaramaincluirestestemasnosseuscurrículos)
paratornarmaiseficazasualecionação.
O conjunto de funções desempenhadas pelo IPCB anteriormente apontado é elucidativo do
empenho e da crescente importância que estes novos desafios de promoção do
empreendedorismo,nassuasdiferentesdimensões,vêmassumindo.


Atividade
Concurso
RevisãoCurricular

Impacto
Alunos
+++
++

Docentes
++
++

Comunidade
+
+
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Transformações
estratégico
organizacionais
Incubação
Propriedade
Intelectual
e
transferênciadetecnologia
Formação

++

++

++

++

++

+

+

+

++

+

++

+

+

++

+

Figura1Impactodasdimensõesdeintervençãovs.destinatários

Na figura anterior pretendemos refletir, de modo muito sintético, a perceção existente do
impacto das diferentes atividades realizadas nos destinatários envolvidos. Apesar do caráter
subjetivodaanálise,estaresultadaexperiênciaacumuladaepretendenoessencialcontribuir
paraodebatedaeficáciadestasmedidasedasuasegmentaçãoemtermosdosseuspúblicos
alvo.

Conclusão:
Às instituições de ensino superior é atualmente solicitado que enfrentem o desafio da
promoçãodoempreendedorismo–umnovopilardasuaintervenção.
Ateorizaçãoemtornodanoçãodeinstituiçãodeensinoempreendedoratemsecentradoem
casos mediáticos de grandes centros urbanometropolitanos, apoiado em dimensões de
análise e métricas que nem sempre são ajustadas e compagináveis com as especificidades
sociais, económicas e institucionais de outros espaços territoriais, nomeadamente de áreas
periféricas de baixa densidade com problemas estruturais de desenvolvimento. É caso para
dizer que, também nesta matéria, o quadro locativo de enquadramento é um fator que não
podeserdesligadodaanálisedestaproblemática.Aabordagemclássicaquetempredominado
tipifica,anossover,deformaredutoraoproblema,
Nessa perspetiva, o nosso quadro argumentativo sustenta que o Instituto Politécnico de
Castelo Branco tem vindo a assumir um posicionamento estratégico e uma intervenção que,
na perspetiva que defendemos, é a de uma instituição de ensino superior empreendedora,
comumadinâmicapróativaeinovadoraquetemmarcadopositivamentearealidaderegional
e nacional, na ótica aduzida por Clergeau et al (2005), Gjerding et alii (2006) e Gibbs et al
(2009). Nessa linha de raciocínio e de argumentação, sugerem a mudança de uma lógica
transacional para uma outra de caráter tranformacional, com uma ênfase mais inclusiva e
mobilizadoradacomunidadeeducativa,assentemaisemprogramasdemédioelongoprazos
doqueemprojetosavulso.ParecenosserprecisamenteessaviaqueoIPCB,paulatinamente,
temvindoatrilhar.
Se atentarmos à definição de IES apresentada inicialmente, como aquela que promove uma
culturaderiscoeinovação,fomentacriaçãodeiniciativasempresariaiseassumeelaprópria
umaatitudeempreendedoranaformacomointeragecomoentornopode,dealgummodo,
parecerquetodootrabalhoestájáorganizado,iniciado,executadoouemviasdeexecução.
Nãoé,nempodeser,esse,contudo,oposicionamentoinstitucional–estaé,emlargamedida,
felizmente, a never ending story e a comunidade académica parece estar plenamente ciente
disso.
Não obstante todas as iniciativas em desenvolvimento, existem ainda alguns domínios onde
alguminvestimentoadicionalpodeserfeitoesepodemobtermaisemelhoresresultados.
Porumlado,encararacríticadatorredebabeldoconhecimentoedaexcessivateorizaçãode
queasIESsãoacusadasedesenvolverformasdewalkthetalk,istoé,promovereincentivar
aindamaisoosabereosaberfazerorientadoparainiciativascomcaráterempresarial.
Apesardomomentodecriseedeconstrangimentosorçamentais,háquedesenvolvernovas
formasdeparticiparnofinanciamentodeiniciativasempresariaisoriundasdoseuseio(spin
off ou projetos de membros da sua comunidade), sendo assim copromotor das mesmas,
dandoumsinalclarodoseuenvolvimentoeinteressenosucessodessasmesmasiniciativas.
Domesmomodo,hálacunasidentificadasnoquadrodalogística
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Essaspotenciaisredesdeiniciativaspodiamseconstituircomoumfatordedinamismolocale
criaçãodeempregosparaosseusdiplomados.Háaplenanoçãodequehá,ainda,umlongoe
árduocaminhodeaprofundamentodonetworking,nomeadamenteanívellocaleregional.
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1.Abstract:Theoreticalapproachesinthecontextofinnovation,like“TripleHelix”,placethe
density of relationships between university, industry and government in the center of the
innovative process. The model stresses the importance of Universities in innovation, since a
crucialpartofR&Discarriedoutbytheseinstitutions.PortugueseUniversitieshaveformalized
in the last years an active strategy towards the implementation of an effective linkage
between University and Enteprises. Sustained and encouraged by national public initiatives,
and constituted by qualified human resources, universities have implemented or supported
specificunitsdirectedtotheeducation,promotion,andsupportofentrepreneurshipaswellas
to the transfer and comercial approach to knowledge and technology through the spinoffs
createdintheacademy.Additionally,fromspecificregionalgapssomeuniversitieshavealso
developedprograms,financialmechanismsandincubationstructuresaimingtoincreasetech
based startups and spinoffs. These policies have been consolidated in the structure of the
universities in 2009, from the definition of the new Legal Regime for Higher Education
Institutions (RJIES) proposed by the Ministry of Science, Technology and Higher Education
(MCTES).Ataregionallevel,theUniversityofAlgarve(UALG)hasanticipatednationalpolicies
and specific programs created to support knowledge based entrepreneurship (NEOTEC) and
technology transfer (OTIC), by developing in 2003 an internal structure focused on these
topics.CreatedfromapartnershipbetweentheUniversityofAlgarve(Research),CCDRAlgarve
(Government Regional Authority for Planning and Coordination) and ANJE Algarve and NERA
(Industry) as an answer to identified problems in the region (gap between research and
enterprises and adverse environment to innovation), the Algarve Regional Centre for
Innovationhasdevelopedacrucialroleinpromotinginnovationandentrepreneurship.Now,
asaformalunitofUALG,theDivisionofEntrepreneurshipandTechnologyTransfer(CRIA)isa
key player in the development and implementation of a regional innovation policy. The
planningandimplementationofsustainableinitiativesbasedonnationalandregionalpolicies,
andmaterializedonspecificprogramsdirectedtothepromotionofIntellectualPropertyRights
mechanisms, Entrepreneurship Support, and Technology Transfer and Commercialization,
have resulted in an increase of patents with potential commercial value registered in the
University, in new and innovative startups and spinoffs competing in international markets
and employing qualified human resources, and to new R&D partnerships with exiting
companies.Theoutcomeoftheactionsoftheseagentsisamoreinnovative,competitiveand
entrepreneurial economy, where the policies and goals of the different economic agents
(University/Industry/Government) are aligned, reducing the gap between research and
market.
KeyWords:Innovation,Entrepreneurship,Technologytransfer,RegionalDevelopment

2.Introduction
Technology Transfer and University based Entrepreneurship areas have gained increasing
relevanceasawaytovalueknowledgeandpromoteinnovationintheregions,transforming
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knowhowandscientificknowledgeintovaluableeconomicactivityandqualifiedemployment.
Scienceandtechnologyhavebecomeimportanttoregionaldevelopments(Braczyk,1998).In
this sense, Universities have a significant role to play in the local economy (Love, 1988;
Bleaney,1992),whetherdirectorindirect,notonlyincreatinganddisseminatingknowledge
andtraininghumanresources,butfacilitatingtheinteractionbetweenknowledgeandindustry
(Bozeman, 2004). Knowledge transfer, whether direct or indirect, include tacit and codified
knowledge(Polanyi,1967),posingachallengeandanopportunitytoUniversities.Inthissense,
codifiedknowledgeiseasytoreplyanddisseminate.However,tacitknowledgeissometimes
impossible to codify, making it very difficult to formalize and communicate (Nonaka, 1991),
requiringthereinforcementofsocialinteractionbetweentheseveralagents,makingitmore
difficulttomanage.Theconceptoftacitknowledgeinthiscaseaimstoreinforcetherelevance
of Universities, since most times, despite the created and codified knowledge that these
agents are responsible for, when aiming to promote and strengthen the cooperation with
Industry, it is often the unexpressed knowledge and experiences of organizations and their
human resources that provide the unique competences that cannot easily be replicated by
competitors, and that assures competitiveness (Barney, 1991). Universities have been
increasingly involved in commercializing research results, aiming to generate income and
promotetherelationswithindustry,includingeducationalinitiatives,protectionofIntellectual
Property (IP), market search of commercial opportunities for the IP portfolio, coaching and
establishment of commercialization plans for specific technologies and IP, promotion of
entrepreneurship, or coaching and support of new business ventures and entrepreneurs. In
thissense,havinginmindthecontinuingchangesontheworldeconomyandinthechallenges
facedbyalltheeconomicagents,theexistinglinearmodelexpressedintermsof‘‘marketpull’’
or‘‘technologypush’’hasbecomeinsufficienttoinducetransferofknowledgeandtechnology.
TheTripleHelixseriesofconferences(Amsterdam,1996;Purchase,NewYork,1998;andRio
deJaneiro,2000),servedasavenueforthediscussionoftheoreticalandempiricalissuesby
academics and policy analysts (Leydesdorff, 1996). Different possible resolutions of the
relationsamongtheinstitutionalspheresofuniversity,industry,andgovernmentcanhelpto
generatealternativestrategiesforeconomicgrowthandsocialtransformation.TheTripleHelix
states that Universities can play an enhanced role in innovation in increasingly knowledge
based societies. The underlying model is analytically different from the national systems of
innovation (NSI) approach (Lundvall, B., 1988; 1992), which considers the firm as having the
leadingroleininnovation,andfromthe‘‘Triangle’’modelof(SábatoJ.,1975),inwhichthe
stateisprivileged (SábatoJ. M.,1982).Notsurprisingly,theeffectsofthesetransformations
are the subject of an international debate over the appropriate role of the university in
technology and knowledge transfer. Regarding the existing configurations of the Triple Helix
model, three (3) different analyses can be found, according to (Etzkowitz, 2000). In the
configuration presented as Triple Helix I the state incorporate academia and industry as
separate agents, and coordinate the direct relations between them. This is a static model of
theUniversity–Industry–Governmentrelation,foundespeciallyintheformerSovietUnion,
and characterized by a weak capacity for bottom ups initiatives, where innovation is not
encouraged.Theevolutionofthismodelisexpressedinthesecondpolicymodel–TripleHelix
II,separatinginstitutionalsphereswithstrongdividingbordersandwithrigidrelationsamong
the spheres, defining a “lassesFaire” model of University – Industry –Government relation,
intendingtoactonthelimitationofthefirstmodel.Finally,TripleHelixIIImodelconceivesa
knowledgeinfrastructurethatoverlapsthedifferentinstitutionalspheres,namelyUniversity,
IndustryandGovernment,whereeachentitytakesuponitselftheroleoftheother,generating
from these intersections hybrid organizations. This model has become a goal for most
countries/regions aiming to consolidate an innovative environment of knowledge based
entrepreneurship (consolidating on the promotion of high value spinoff and startup firms),
joint initiatives among Universities, Industry and Government towards knowledge based
development,andstrategicalliancesamongthisthreeentities.
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3.Development
3.1.InstitutionalFrameworkofCRIA
The Algarve is a Portuguese region highly specialized in Tourism, characterized as the main
vacation destination for the Portuguese and an important destination for the English, Irish,
German and Dutch. From 1991 to 2001, the region showed the highest population growth
amongotherNUTSIIlevelPortugueseregions.Theeconomicsectorwithmoreexpressionin
the Algarve is therefore the tertiary sector (trade and services), resulting from the region's
main economic activity tourism. This activity subsector assumes such importance in the
Algarvewhichisdirectlyandindirectlyresponsibleforapproximately60%oftotalemployment
and 66% of regional GDP. In the present EU Financial Framework, from 2007 to 2013, the
Algarve has abandoned the classification of Convergence Objective (group of EU NUT’s II
poorest regions), assuming a “phasingout” period, that resulted in a significant decrease of
EuropeanStructuralFundsavailableintheregionsdirectedtosupportcompaniesthroughthe
promotion of innovation and R&D. As for the Algarve Regional Center for Innovation (CRIA),
was an initiative launched within the Regional Program of Innovative Actions (InovAlgarve
project, 20022004). With a total budget of about €0.5 million (80% funded by ERDF), the
establishment phase of CRIA involved four main regional stakeholders: the Regional
Coordination and Development Commission (Algarve CCDR), the University of Algarve, the
National Association of Young Entrepreneurs (ANJE), and the Algarve Business Association
(NERA). Located at the only public university in the region – the University of Algarve – the
Centre was created to be a key element of the regional innovation system aiming at
connectingtheotherstakeholdersandcontributingtomorecoordinatedactions.Inparticular,
the insufficient cooperation between the science and business communities, the limited
technology transfer activities between the University of Algarve and the regional economic
sectors, the lack of actions to protect intellectual property rights, and the need to promote
innovative, technologybased entrepreneurship were among the regional weaknesses that
CRIAwassupposedtoaddress(Pinto,H,Guerreiro,J.,2008).Consolidatedinthestructureof
the universities in 2009, from the definition of the new Legal Regime for Higher Education
Institutions (RJIES) proposed by the Ministry of Science, Technology and Higher Education
(MCTES), and following the approval by the General Counsel of the University of Algarve on
December16th of2009,CRIAhasbecomeaformaldivisionoftheUniversity,underUAIC(Unit
to support scientific research and postgraduate training), formally known as Division of
EntrepreneurshipandTechnologyTransfer.Thisregionalanalysisisextremelyrelevant,since
whileextensiveresearchhavebeendevelopedinexaminingtheUniversityIndustrylinkagesin
the scope of strong research Universities situated in developed high tech entrepreneurial
environments (Zucker, 1998) (Van Looy, 2003) (Colyvas, 2002), midlevel regions like the
Algarve,havebeenlargelyoverlooked.Knowledge transferfromUniversities intheso called
midlevel regions have some particular constraints that need to be taken into consideration,
sincemostofthisregionsarefacingeconomicstagnationintraditionalindustriesduetoglobal
competition. In this sense, (Clarysse et al., 2005) show how differences in the local
environmentaroundEuropeinfluence thenatureoftheincubationprocessforspinoffsand
the type of spinoffs created, enhancing the fact that Universities may also generate other
typesofknowledgeandtechnologytransfer.TheinteractionprocessamongUniversitiesand
Industry is usually constituted by a diversity of actions, leading to spinning off of new and
innovative ventures (whether spinoffs or startups), licensing, research contracts, consulting
activities, and graduate and students mobility, among others. Universities can, therefore,
promoteandsupportthecreationofmechanisms,capacitiesandinfrastructurestoattractand
capturenewandexistingcompanieswillingtodeveloptheirR&Dcapabilitieslocally,actingas
a source of credibility and knowledge to spinoffs and startups. In order to facilitate and
promotetherelationandthematchingofneedsandresourcesbetweenscienceandindustry
agents, it is important to promote the role of intermediaries able to speak both languages,
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such as technology transfer offices (Wright, 2008). This intermediary agents aim to improve
communicationofknowledgebetweenacademiaandindustry,promotingthedevelopmentof
R&Dforthebenefitofcompanies,fromuniversitytoindustryandfromindustrytoindustry,
throughmutualcollaboration,actingasacentralagentofintermediationandencouragingthe
Universityasacentralplayerintheinnovationandentrepreneurialprocess.Entrepreneursare
often agents of both tacit and codified knowledge in a specific sector, potentially providing
skillsenablingspinoffsorstartupstoaccesscustomersandsuppliers(Franklinetal.,2001).
Also,VentureCapitalists(VC’s)andBusinessAngels(BA’s)oftenassumetechnologicalskillsto
support entrepreneurs and companies access additional assets, as well as to facilitate links
withexternalcorporationstowardsacquisitionorcollaboration,developingtheirmarketsand
becomingmorecompetitive.Whileitiseasytounderstandthatregardingtacitknowledgethe
existenceofcloserelationsbetweenacademiaandindustryisabletopromotetheexchangeof
practices and experiences towards innovation and more competitiveness, regarding codified
knowledge, a small research base is enough to build a patent portfolio, leveraging the
Universityresources,atamorecostefficientway.Thisisthegapthatoriginatedthecreation
andthatguidestheworkofCRIA,actinganinterfaceagentamongthemultipleagents,inthe
differentsectorsoftheeconomicsector.

3.2.ActivityProfileofCRIA–PromotingEntrepreneurship
As mentioned before, Universities play an important role on the promotion and creation of
innovative spinoff and startups, valuing codified scientific and technological knowledge or
tacit knowledge and experience from researchers, students or professionals from external
companies. In the case of codified knowledge (for example a patent), whenever there is a
potential benefit for the end user or an increase of competitiveness for a specific industry
sector,itcanbeformallytransferredandlicensedtoanestablishedcompany.Alternatively,in
some cases, the transfer itself may prove to be insufficient given the relevance of tacit
knowledgeassociated,requiringforthecreatorsofthatknowledgetobepartoftheprocess,
and sometimes, part of the entrepreneurial team responsible for exploring the commercial
valueofagiventechnology.
Universityspinoffsaredefinedasnewventuresoriginatingintheacademicenvironment,and
usually based upon codified knowledge, resulting in businesses developed under licensing
agreementsfromtheIntellectualProperty(IP)ownedbytheuniversity.Incontrast,startups
arecompanieswheretheroleoftheuniversityhasbeenrelevant,butwhereitdoesnothave
anyformalownershipovertheIP,representinganinnovativenewventurewhereknowledgeis
essentiallytacit.Fromthisintermediation,mostofthespinoffsandstartupsimplementedin
theregionbenefitfromthecriticalmassinresearchequipmentandknowledgediversitythat
theUniversityastooffer,whetherbeforeorafterthespinningofforstartingupprocess.Asa
policy for regional development, an important factor to consider, in particular in periphery
regions, is that spinoff companies overlap the regional dimension, commonly acting on a
nationalandinternationallevel.AccordingtoClarysseandBruneel(2005),around80%ofthe
spinoffsrealizemorethan50%oftheirsalesoutsidethecountry/regionalstateinwhichthey
arecreated.Startupsontheotherhand,althoughnotnecessarilyimplyingaformaltransfer
of technology, may have a more regional dimension, play an important role in knowledge
transferfromtheUniversities,promotingemploymenttroughthecreationofhighlyqualified
jobs in the region and the approximation of this companies towards the research centers of
the University. On average, less than 5% of the startups have more than 50% of their sales
outsidethecountry.Also,actingmorelocallythenspinoffs,startupscanprovetobeavery
positive way of stimulating regional development. Startup companies have a more regional
dimension and may have an important role to play in terms of creating employment in the
localregion.Incontrasttothespinoffs,lessthan5%ofthestartupshavemorethan50%of
theirsalesoutsidethecountry.AsanapproximationtotheregionofAlgarve,andtothecase
ofCRIA,Poltetal.(2001)arguethatspinoffsandacademicstartupsareparticularlyrelevant
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in regions where the industrial sector is weaker. Also, Universities are more likely to spinoff
companies where they are not able to capture the full value of their technology through a
licensing arrangement (Franklin et al., 2001). At a regional level, the University of Algarve
(UALG)hasanticipatednationalpoliciesandspecificprogramscreatedtosupportknowledge
basedentrepreneurshipandtechnologytransfer,bydevelopingin2003aninternalstructure
focusedonthesetopics.OnMay15th 2005,CRIAappliedtotheNEOTECinitiative,managedby
the Portuguese Innovation Agency (Adi), through a partnership composed by regional key
stakeholders in the areas of entrepreneurship and business development, namely UALG
(University of Algarve), ANJE (National Youth Association of Entrepreneurs) and NERA
(BusinessAssociationoftheAlgarve).TheprojectwasnamedAlgarveCriaTECH,andaimedto
support the creation of technology based companies in the Algarve region, presenting 3
(Three) main axis, namely the promotion of new technology based business ideas and
opportunitiesunderthescopeoftheUniversityofAlgarve(1),coachingtotheentrepreneurs
ofthenewbusinessideascontestdevelopedbytheUniversityin2004(2),andthecreationof
national and international cooperation networks towards cooperation and technology
transfer.Alsoin2005,undertheopportunitycreatedbytheOTICinitiative(alsomanagedby
Adi)tocreateaninfrastructureintheUniversityofAlgarvedirectedtomanagetheUniversity
Industryrelations,CRIAimplementstheAlgarveTransferTECHproject,aimingtoformalizeand
consolidateitsworkintheareasofknowledgeandtechnologytransferintheAlgarve.Under
the guiding principles of innovation, networking and economic sustainability, the technology
transferofficeisimplemented,workingon4axis,namelyuniversityindustrycooperation(1),
cooperation networks (2), knowledge scouting and competences (3), and coordination and
evaluation(4).Boththisprojectsplayedavitalroleintheimplementationofatruetechnology
transfer and entrepreneurship support strategy in the University of Algarve, allowing the
mechanismstogatherhumanresources,partnersandgoodpracticesforasuccessfulactivity.
Nine years after its foundation, CRIA has currently a dedicated team of 15 staff members
working in the areas of IP, Licensing and Commercialization of IP, and Entrepreneurship and
Business Support, supporting researchers, students, entrepreneurs and established
companies. The office is arranged in 3 main areas, namely Intellectual Property Rights (IPR),
Management and Commercialization of the Intellectual Property Portfolio of the University,
and Promotion and Support to Entrepreneurship and Innovation. In the first area (IPR),
throughitsIndustrialPropertyOffice(GAPI),theCentreishelpingabout50users(researchers,
entrepreneurs, and implemented companies) every year in protecting technologies and
inventions through patents, trademarks and registered designs. In the last years, it has
supportedtheregistrationprocessof43(number)patentsfromtheUniversityofAlgarve.Inall
these knowledge and technology transfer activities, the CRIA has in total involved about 40
(Forty) researchers and 60 (Sixty) companies. As regards to the management and
commercialization of the IPR portfolio of the University, CRIA has so far participated in 19
(Nineteen) RTD projects with the industry, scouted and promoted around 10 (Ten)
technologies with market potential, licensed 3 (Three) technologies and contributed to the
developmentof31(ThirtyOne)technologiestowardsthemarket.Moreover,asasupportto
this area, it has often organized (and continues to do so) innovation fairs and brokerage
events, bringing researchers and entrepreneurs closer together. As regards to
entrepreneurshipandinnovation(thirdmainareaofexpertise),CRIAhasregularlyorganized
businessideascompetitionstoidentifyentrepreneursandinnovative/knowledgebasedideas,
offering support for business planning and company creation, as well as awareness raising
events on entrepreneurship that are frequently organised at the University of Algarve for
students and researchers. The Centre has also launched promotional activities on
entrepreneurship in the regional media, including a programme at a regional radio station.
Since the beginning of its activity, CRIA is contacted by an average of around 10 potential
entrepreneurswithbusinessideaseachmonth.Followingthefirstcontact,andtheanalysisof
specific factors (experience and knowledge of the entrepreneur, technical validation, market
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look,IPscope,amongothers),afterapositivedecision,theentrepreneursissupportedinall
the development phases, namely proof of concept, business plan, location and licensing,
investment and financing, networking and internationalization. Since CRIA begun actively
workingintheareaofentrepreneurshipsupport,withtheconsolidationofaprofessionalteam
of3peoplein2005,theDivisionhassupportedthecreationof12spinoffsand34startups,
assumingasurvivalrateofaround65,22%,andabusinessvolumeofaround2,53MillionEuros
(OwnSource:2010).Moreover,CRIAcontinuestoplayanactiveroleintheregionalinnovation
system, promoting entrepreneurship and innovation in the region in cooperation with the
public and private agents, and acting as an interface between the knowledge created in
University, the needs of Industry and the definition and development of regional policies by
the regional government entities and municipalities. The division has also been active in the
provision of information to the regional players on regional, national and transnational
funding programs on R&D, innovation and entrepreneurship and has itself been strongly
involvedintransnationalprojectsinthoseareas.

4.Conclusion
ThiscommunicationhasanalyzedtheframeworkonwhichUniversitiescanpromoteanactive
role in the valorization and commercialization of knowledge, whether tacit or codified, not
only for financial income, but also as a strategy to promote regional development and
employment.
Byworkingactivelyontechnologytransferandentrepreneurship,andassumingacentralrole
in the University – IndustryGovernment relations, Universities are contributing for the
reduction of the knowledge gap, intermediating the needs and resources of the economic
agents, and promoting the development and competitiveness of both the region and its
economicagents.Spinoffcompaniesarebornwithalargerpotentialscope,assumingnational
orinternationalmarkets.Also,theseentitiescanactasanentrepreneurialboostonacademia,
representing good practices and potentially creating high value for the regional economy,
generating local employment, and in particular high skilled employment. As for startup
companies, represent a good alternative for active Universities willing to play an important
roleintheregionaleconomyandpromotingitsrelationswithindustry,butwhofailtohavea
largeIPportfolio(codifiedknowledge)forcommercialization.Asshowed,startupsareusually
characterizedassmallercompanieswithamoredirectbusinessmodel.Also,theemployment
creationtendstobeessentiallylocal,valuingtacitknowledge,andactingmoreefficientlyon
regional development and employment. By stimulating academic entrepreneurship based on
both tacit and codified knowledge, a potentially growing number of spinoffs and startups
maybecreated,actingasapositiveimpactonthecreationofskilledjobsinthelocaleconomy
and promoting the international recognition of the research base of the university. The
University of Algarve has been an active player in the areas of entrepreneurship and
technologytransfer,anticipatingtrendsandadaptingtothenationalandEuropeanpolicieson
innovation and regional development, exceeding its role as academia and fully adopting the
thirdmissionasawaytoactontheregion,assumingaleadingpartinthetriplehelixmodel,
andservingasanintermediarybetweenknowledge,industryandgovernment.TheUniversity
hasfullysupportedinthelastyearsanactivepolicytowardsentrepreneurshipandinnovation,
developing the creation of knowledge based spinoffs and startups, and bridging the gap
betweenuniversity,industryandgovernment.Also,thenetworksdeveloped,andtheoutputs
obtainedsince2003havegainedtherecognitionoftheentrepreneursataregionalleveland
attracted partners in both public and private sector, namely Venture Capitalists, Business
Angels, Business Associations, Science Parks, Public Agencies or Municipalities, aiming to
enhance the creation of these companies, and supporting companies and entrepreneurs in
areassuchasfinancing,locationanincubation,licensing,coaching,networkingandsoon.
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Resumo:FrutodoinvestimentofeitonasúltimasduasdécadaslideradopelaUniversidadede
Coimbra,aregiãotemassistidoaumcrescimentoassinaláveldadinâmicaempreendedorade
alto valor acrescentado assente em infraestruturas estratégicas consolidadas com recursos
humanos altamente qualificados. Para além dos casos mais reconhecidos nacional e
internacionalmente como a incubadora do Instituto Pedro Nunesconsiderada a melhor
incubadoradebasetecnológicado mundoem2010ouocasodoBiocantPark,oparque de
biotecnologia de Cantanhede, a região conta ainda com o estabelecimento de unidades de
transferênciadoconhecimentoeinovaçãonosprincipaisestabelecimentosdeensinosuperior
eacriaçãodeparquestecnológicoscruciaisnodesenvolvimentodaestratégia.Comointuito
dearticularosstakeholdersdoprocessodeinovaçãonaregião,noiníciode2009foidelineada
uma estratégia conjunta que visa gerir todo o pipeline de inovação da região de forma
eficienteeenvolvendotodososagenteseterritórios.DesignadoporEcossistemadeinovação
InovC,esteprogramaa4anoscomumorçamentodecercade54M€efinanciadoatravésdo
FEDER–MaisCentrotemcomovisãotransformaraRegiãodeCoimbraLeirianumareferência
internacional de criação de conhecimento, inovação e empreendedorismo nas áreas das
Ciências da Vida, Energia, Tecnologias da Informação e da Comunicação e Electrónica e
IndústriasCriativas,porformaaconsolidaraposiçãodaRegiãoCentrocomoasegundaregião
de Portugal mais inovadora e a posicionála no ranking das 100 regiões mais inovadoras da
Europa em 2017 de acordo com o Regional Innovation Scoreboard[7]. Para tal são
monitorizadosregularmente18indicadoreschavededesempenhoqueprocurammonitorizar
a performance global da inovação na região e que cobrem de forma transversal as diversas
fasesdedesenvolvimentodeatividadesempreendedoraseinovadorasnaregião.Assentenum
conjuntode10parceirosnucleares,catalisadoresdetodooprocesso,oprogramaestratégico
desdobraseportodaaregiãoatravésdosparceiroscomplementares,cercade300entidades,
de natureza diversa, mapeadas na região enquanto agentes indutores da atividade
empreendedoranívellocalouregional.AestruturabasedoINOV•Cassentapoisnaprofícuae
estreita colaboração e desenho estratégico (tripla hélice) entre os vários atores: parques de
ciência e tecnologia, incubadoras, centros de produção de conhecimento, empresas,
investidoreseentidadespúblicas,comdestaqueparaasautarquias.Osobjetivosestratégicos
desteProgramasão:apromoçãoeestímulodasfasesiniciaisdopipelinedeinovação,através
da valorização e transferência do conhecimento; o aumento da capacidade de criação e
fixaçãodeempresasdebasetecnológica;areuniãoemelhoriadecondiçõesfacilitadorasda
internacionalização através da captação e fixação de investimento nacional e/ou de
investimentodiretoestrangeiroestruturante;adiversificaçãodoscanaisdeinformaçãosobre
inovação; a afirmação de parcerias de cooperação entre Instituições do Ensino Superior e
outrasentidadesdoSistemaCientificoeTecnológicoNacionaleoaumentodoenvolvimento
participativo dos agentes regionais em torno do empreendedorismo e inovação. Desenhado
após um aturado trabalho de benchmarking com mais de uma dezena de ecossistemas de
inovaçãointernacionais,identificandoboaspráticaseadaptandoasàespecificidadedopaíse
daregião,ocoraçãodoprogramaassentaem3projetosimateriaisúnicoseinovadoresque,
contempladiversasiniciativasdeestímuloàinovaçãoeempreendedorismoparaasdiferentes
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fasesdedesenvolvimentodosprojetosempreendedores,monitorizaecoordenaasatividades
easseguraoseudesdobramentoterritorialatravésdosagenteslocaiseregionais.OPrograma
conta ainda com vários projetos materiais onde se incluem os parques tecnológicos de
Coimbra (iParqueFase I e iParqueFase II) e Óbidos, uma nova infraestrutura tecnológica do
Instituto Pedro Nunes (TecBIS  aceleradora de empresas), duas novas unidades do parque
biotecnológicoBIOCANT(BiocantII,III).

Abstract: Due to the investment made in the last two decades, led by the University of
Coimbra,theregionhaswitnessedaremarkablegrowthofentrepreneurialdynamicsofhigh
added value based on consolidated strategic infrastructures with highly qualified human
resources. In addition to the most well known nationally and internationally cases as the
InstitutoPedroNunesincubatorofawardedworldbestsciencebasedincubatorin2010orthe
case of Biocant Park, Cantanhede’s biotechnology park, the region also includes the
establishment of units of knowledge transfer and innovation in the major higher education
institutionsandthecreationoftechnologyparkscrucialinthedevelopmentofthestrategy.n
ordertoarticulatethestakeholdersoftheinnovationprocessintheregioninearly2009was
outlinedajointstrategythataimstomanagetheentireregion'sinnovationpipelineefficiently
andinvolvingallstakeholdersandterritories.DesignatedbyInnovationecosystemINOV.C,this
4 year program with a budget of around 54M€ is financed through European funds 
MaisCentro and has as vision to transform the CoimbraLeiria region in an international
reference in the creation of knowledge, Innovation and entrepreneurship in life sciences,
energy,InformationandCommunicationTechnologiesandElectronicsandCreativeIndustries
clusters, in order to consolidate the position of the Center Region as the second most
innovative Portuguese region and to position it in the ranking of the European 100 most
innovativeregionsin2017inaccordancewiththeRegionalInnovationScoreboard(RIS)[7]. For
such 18 key performance indicators are regularly calculated aiming to monitor the overall
performance of innovation in the region and covering the several phases of development of
entrepreneurialandinnovativeactivitiesintheregion.Basedonasetof10nuclearpartners
that catalyze the whole activities, the strategic program unfolds throughout the region by
meansofcomplementarypartners,about300entities,ofdiversenature,mappedintheregion
whileinducingagentsofentrepreneurialactivityatlocalorregionallevel.Thebasicstructure
ofINOV•Cisthereforebasedonfruitfulandclosecooperationandstrategicdesignbetween
the various actors (triple helix): Science and technology parks, incubators, knowledge
production centers, companies, investors and public authorities, especially local authorities.
The strategic objectives of this program are: the promotion and encouragement of the early
stages of the innovation pipeline, through the development and transfer of knowledge;
increasing the capacity of creating and fixing technologybased companies; the meeting and
theimprovementofconditionsthatfacilitateinternationalisationthroughcaptureandfixation
of national investment and/or foreign direct investment structuring; the diversification of
channelsofinformationaboutinnovation;thestatementofcooperationpartnershipsbetween
higher education Institutions and other entities of the National Scientific and technological
Systemandtheincreasinglyinvolvementofregionalplayersaroundofentrepreneurshipand
innovation. Designed after a thorough work of benchmarking with more than a dozen
ecosystems of international innovation, identifying good practices and adapting them to the
specificity of the country and the region, the heart of the program is based on 3 intangible
unique and innovative projects, Includes various initiatives to encourage innovation and
entrepreneurship for the different stages of development of entrepreneurial projects,
monitors and coordinates the activities and ensures its territorial deployment through the
local and regional actors. The Program also counts with several material projects which
includesthetechnologyparksofCoimbra(iParquephaseIandiParquephaseII)andÓbidos,
anewtechnologicalinfrastructureoftheInstitutoPedroNunes(TecBIScompanyaccelerator),
twonewunitsintheBIOCANTbiotechnologypark(BiocantII,III).
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Palavraschave:EcossistemadeInovação;pipelinedeinovação;Estímulosàinovação;modelo
triplahélice.

Introduction
The University of Coimbra, a 720 year old classical,
22000 students academy has been promoting
innovation, entrepreneurship and a triple helix
development model[1] since long time with very good
results on our local community, as showed recently
whereIPN,ourbusinessincubator,haswonthe2010
WorldBestScienceBasedIncubatorAward.Butthatis
just the top of the iceberg, the most visible part of
manyinitiativesthatwehavebeenworkingoninthe
Fig.1IPNIncubator–2010World
region with a clear alignment with Regional, National
BestScienceBasedIncubator
and European policies towards economic and social
[2],[5]
development
. Knowledge transfer units,
entrepreneurshipandintellectualpropertyawarenessinitiatives,togetherwiththecreationof
the 1st Biotechnology Park in Portugal, have been resulting in a clear demand for new and
innovativeapproachestoconsolidatetheregionasalandmarkinthenationalenvironment.
Infact,theCentreRegionofPortugalandnamelytheCoimbraLeiriaAxishasregisteredinthe
pasttwodecades,aremarkablesuccessinstimulatingthecreationandretentionofwealthin
the region, economic development and improved competitiveness of export companies,
primarily technologybased, employing highly skilled workers. This development is highly
related with the investments being made by the regional higher education structures and
equipment to support the economic development of scientific and technological based
businesses,andtosupportresearchandtechnologicaldevelopment,innovationandbusiness
incubation. It is undeniable that the region nowadays collects the results of its investment
whatithasbeencarryingoutinthelastdecades.
DuringthecreationoftheINOVCprogram’sstrategy,therewasageneralconcerntoalignit
witheuropean,nationalandregionalpreviouslydefinedstrategies.Therefore,theEcosystem’s
objectives as well as each of its projects address simultaneously the Lisbon Strategy priority
objectivesaswellasNUTSIIandNUTSIIIeconomicandterritorialdevelopmentplans.

Themodelandkeystrategicobjectives
The INOV.C program – The Portuguese Centre Region Innovation Ecosystem – combines
decadesofexperienceintheregionwiththeresultsfromacomprehensivestudyofEuropean
andInternationalInnovationecosystemsthatallowedustoincludethebestpractices,selected
and carefully adapted to our regional specificity. INOV.C started in 2010 and includes a
strategic team of 10 nuclear innovation stakeholders (University, Polytechnic Schools,
IncubatorsandTechnologyParks)andtheinvolvementofmorethan300regionalinnovation
and entrepreneurship agents (municipalities, companies, students union, regional
developmentagents,livinglabs,publicentities,financialentities,etc.).
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Fig.2INOV.CInnovationEcosystemModel

Theentireprogramisaboutpartnershipbetweentheregionalstakeholdersofinnovationand
entrepreneurship. The governance model, as mentioned was set out with a simple and
pragmatical structure with a INOVC Council (a decision makers board with representatives
fromallthe10nuclearpartners),anexecutiveboard(withexecutiverepresentativesfromthe
nuclearpartners),asmalloperationalteamandcomplementarypartnerscouncil,whereallthe
complementarypartnershasaseatandthatworkssimilarlylikeageneralassembly.
Nonetheless,itistruethat,alongthisprocess,thereweredetectedareasthatlackforurgent
improvement, as well as naturally new necessities were identified due to postincubation
companiesgrowth,underliningtheneedofaninnovationecosystemwithreinforcedstimulito
ensure continued success, the promotion of spaces that generate more and better science
orientedeconomicandsocialvalueaswellasspacesthatenableestablishmentandcontinued
developmentofthecompaniesthathavereachedmaturity.
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Project Management
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Fig.3Improvementopportunitiesfortheregiondetectedaccordingwiththemodel

Asmentioned,wefeel(andassesswithannualsurveys)thatthereisthesenseofownershipof
theprojects,accumulationoflearningandalignmentprioritiesamongsttheprogramusers.
The INOV.C program, with a total budget of more than 50M€, focus on 4 main strategic
domains:LifeSciences(HealthandBiotechnology),energy,ICT&Eandcreativeindustries.The
programincludestwofacetsthataretightlyarticulated:
x Investment on increasing the capacity of regional infrastructures to support the
(post)incubationofbusinessprojects.
x Comprehensivesetofinitiativestobringtogethertheinnovationstakeholdersand
stimulateandfeedtheinnovationpipelineonitsearlystagesoftheprocess.
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Considering the model and the improvement opportunities detected, the key program
objectivesweresettled:
1)Increasethecapacityofbusinesscreation(StartupandSpinoffs),tosupportitsgrowthand
internationalization in the global market by establishing a context that enables business
growthinthepostincubationphase;
2) Promote the internationalization and create an attractive and reliable ecosystem to the
captureandretainofnationalinvestmentandforeigndirectinvestment;
3) Establish the triple helix model, network operated, based on the actual relationship with
national systems of innovation regionally, nationally and internationally, creating all the
conditions for the enhancement of dynamic collaborative relationships within an open
innovationapproach;
4)Investinthepromotionandstimuliintheearlystagesoftheinnovationpipeline,seekingto
drain the greatest benefit in terms of R&D commercial and social potential amongst the
excellentR&Dunitsintheuniversities,polytechnicschoolsandlabsintheregion;
5)Settleaprofessionalandholisticinnovationpipelinemanagementsystem,resultsoriented,
with periodic monitoring of key performance indicators (KPI 's) in view of the settled
objectives.

Strategysettledtoreachsettledobjectives:
a) Objectives1)and2)
SincethecreationofourbusinessincubatoratInstitutoPedroNunes(IPN),20yearsago,we
helped to create in the region more than 170 companies with a total turnover above 75M€
(35% export) in 2011, creating more than 1700 highly skilled direct employers (we estimate
4800indirectjobswerecreatedintheregion).Consideringallthebusinesscreatedstillactive
inthemarket,wehavearemarkable80%survivalrateofcompanies.
Toaccommodatepostincubationhightechhighgrowthcompanies,wearebuildingTecBis–
thefirstbusinessacceleratorinPortugal.Althoughitisstillunderconstruction(inauguration
scheduled to March 2013), half of its space is already committed to several rapid growing
companiesthatarehighlyattractedbytheadvantageofhavingtechnicalstaffformTecBisto
help supporting their internationalization initiatives, business intelligence, and R&D
development.
To face the increasing demand for incubation of business
projects in biotechnology, Biocant (our biotechnology park)
constructed a new building (Biocant II), that was already
inaugurated.ThenewbuildingdoubledBiocant’scapacity(8.000
m2) and is already 100% occupied by new biotechnology
companies in the beginning of 2011. Therefore, we are now
starting to construction of Biocant III that will add 4.000m2
more.
Thehighnumberofcompaniescreatedintheregionstressesthe

need for new facilities to support later stages of the
Fig.4–Biocantfacilities
development of companies, specially to settle the
largest companies. Addressing this issue, Coimbra
Innovation Park (iParque) is being built, covering an
area of 100.000m2 park, supported with common
facilities. Three companies are already building their
facilities and several others signed already contracts
forestablishmentatiParque.
Specifically for creative industry companies, another
TechnologicalparkisbeingbuiltOBITEC.Situatedin
Óbidos,inthesouthoftheCentreRegionofPortugal,

Fig.5Innovnano–onofthethree
companiesalreadybuildingin
CoimbraIParque
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thecompaniescanbenefitfromthestimulatingenvironmentcreatedbymorethantwodozen
of creative companies already settled in the creative business incubator nearby. There are
alreadytwocompaniesinstalledintheparkandseveralothersarecarryingoutnegotiationsto
signcontracts.
A foreign direct investment capture strategy has been established including the definition of
priority geographic markets, identification of the profile of companies to address,
development of an investor’s guide and organizing promotion missions worldwide, among
other initiatives. This strategy is being implemented with the help from our regional
government.
b) Objectives3),4),and5)
Althoughrepresentingarelativelysmallfractionofthetotalbudget,theintangibleprojectsof
INOV.C include a comprehensive set of initiatives meant to stimulate the innovation
ecosystem, providing a tightly connection between the innovation stakeholders as the most
successfulapproachprescribed[3],[4],[6].Thefollowingparagraphssummarizesomeoftheresults
alreadyachieved.
x A nuclear operational committee was created
with 4 people that, articulated with the strategic
and executive council, with the decision makers
from the 10 nuclear INOV.C partners already
mentioned, implement and articulate all the
activitiesandmonitoritsprogress.Morethan300
complementary partners are involved in specific
activities and meet all together at least twice a

yearontheINOV.Cmeeting(aninformal,original
Fig.6INOV.Ceventwith
and innovative meeting where we mix all the
complementarypartners
representativesinseveralroundtablestogettheir
feedbackandsuggestionsforfurtherdeveloptheprogramandaddressspecificproblems
(theeventendsalwaysinadifferent,originalmanner);andmoreformally,ontheannual
INOV.C Complementary Partners meeting, where we present the main achievements of
theprojectandpresenttheplanfortheyeartocome,tryingtoaddressandaccommodate
all their suggestions. During this meeting we also assess in a quantitative way, using a
survey,theirsatisfactionwiththeregion’sinnovationandentrepreneurshipdevelopment
andprogress.Thestatisticalresultsaremeasuredanditisoneofour18KeyPerformance
indicators.
x Anignitionfundwascreatedthatalreadysupported23ignitiongrantsin2011,awarded
to researchers and faculty members to assess the commercial potential of their R&D
project results. The overall results obtained by a survey show a 74% satisfaction of the
initiativeanditsoutcome.Itworthnotingthatthenumberofapplicationreceivedinthe
firstcallwasmuchhigherthanthenumberthatcouldbesupported.Anewcall(2012)is
alreadyincourse.
x Establishmentofatechnologyscoutingnetworktooperateattheresearchgrouplevel.A
researcher was trained in each group about the
majordo’sanddon’tsonIPandR&Dresultspre
screening assessment to spot potential R&D
results and research colleagues involved. The
knowledge transfer units in the region were
reinforced with skilled collaborators to give
answer to the increasing demand due to the
initiativesmentionedabove.
x
A series of initiatives are organized, co

organizedorsupported,duringallyeartocreate
Fig.7INOVCConferencewithPeter
Cohan
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awareness in the academia and the region about entrepreneurship and innovation: a
communication plan, several weekend initiatives such as 3 day startup, Cre@tive C,
MF24, workshops, technology base entrepreneurship courses, etc. During the last year,
morethan3000personsattendedtheseevents.
x Arrisca C  An annual business idea and business
plan contest was developed. The contest runs
nationally and there are over 135.000€ in prizes
available for the candidates (the prizes have
different natures, some are seed capital, others
services like business plan development, others
are Venture Capital). Last year 162 applications
were received from all over the country. The
business plan winners have to develop their

Fig.8ArriscaCAwardCeremony
projectwithintheINOV.Cregion.
x INOV.C organizes annually the Ineoweekend, a 2
dayshandsonworkshopwhere15businesspromoters(readytogotomarket)finetune
their business plans together with mentors, business angels, and experts. On the 2011
edition, more than half of the projects were started and 2 of them found a financing
partnerduringthisinitiative.
x Thereareseveralactivitiesthatpromotethearticulationbetweenthedifferentagentsand
their alignment with the ecosystem’s vision. One of them, perhaps the most important
one,istheparticipativebudgetactivities.Apartfromtheplanedandbudgetedinitiatives,
we reserve 700K€ for local and regional entrepreneurship innovation initiatives that
complementary partners want to develop. A call is
continuously open and any complementary partner can
submittheirproposals(limitedtoa10k€INOVCsupport),
as long as its objectives are aligned with the ecosystem’s
vision and objectives. The proposals are periodically
assessedbythenuclearteam.Thisinitiativehasturnedout
Fig.9IneoWeekendEvent
of great strategic importance and impact promoting not
onlylocalandspecificinitiativesbutalsoasapromotionof
thevisionoftheprogramitselfandthediversityofactivitiesthataretakingplace.Someof
the projects already implemented include entrepreneurship training courses for
unemployed people or elder people, creation of municipal economic support office,
municipal business habitats training, specific foreign investment capture, innovation
diagnosticsforSME’swithinacertain municipality, etc. Werecentlyranasurveyforthe
promotersofthisprojectsanditturnedoutaglobalaverageof89,25%satisfaction.
The operational nucleus of the program also assures its articulation with the national and
regionalthematicorsectorialcollectiveefficiencystrategyinitiativesaswellasfacilitatesthe
articulation between the partners and 10 international networks related relevant for the
regionandtheinnovationpipeline(TII,ProTonEurope,ASTP,AURIL,AUTUMN,RedEmprendia,
IncubatorForum,IASP,etc.).

Theresults
Asshowedinthetablebelow,wesettledtheroadmapahead,basedonpreviousperformance
andplannedthelongtermobjectivesusing18KPIkeyperformanceindicators(naturally,this
KPIsaredeployedinatableaudebordwithmorethanonehundredoperationalindicators).

Table1–TheINOV.CecosystemKPI’s
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Comparing the final 2011 results with the objectives for 2012, we are very excited with the
outputthatwascreated.AsshowedintheKPI’spresented,wealmostdoubledinthreeyears
the number of Technology Based Companies that were created. This performance clearly
wouldn’t have happened without the project and, taking into account the large number of
companiesinvirtualincubation(waitingforspacestobecomeavailablewiththeconstruction
of Biocant III building and the Business accelerator – that will soon set free space from the
incubator) we are seriously planning to review and set up higher objectives for the years to
come for the project. Also as stated before, the INOVC Program has been impacting locally
morethanexpected.AtthispointalmostalltheNUTSIIImunicipalitiesfromtheINOVCregion
are somehow implicated in some specific activities in the project and continuously interact
with the coordination team. Although there is still much to do, we clearly observe that, as
previously stated, there was a clear progress in reaching key objectives and we feel that a
“snowballeffect”asinitiated.
It is also important to highlight that the overall turnover of the companies located in the
incubators or science parks of the INOV.C Program, represented, in 2010, 0,05% of the
PortugueseGDP.

Lessonslearnedandfutureimprovements
Although many lessons have been learned during this 1st phase of the program, one cannot
expecttomakeadisruptiveculturalchangeina4projectyeartimeframe(20102013).Hence,
as showed in the KPI’s table, we settled since the beginning a long term strategy and we
expect to move forward deepening the collaborative investment that is made. As a dating
period precedes the marriage, we have high expectations that a regional ecosystem
association could take place in the long term, something analogous to what Joint Venture
Silicon Valley Network has done[8]. But there is a long way until we reach this aim. To
consolidatethenuclearpartnersalignment,todeploytoalltheregionthebetterpracticesand
experiences learned with the local entrepreneurship stimuli initiatives, to enlarge the core
nuclear partners with representatives from major regional municipalities and sectorial
technology centers, improve the technology transfer performance in terms of licensing
agreements are some of the midterm achievements still to overcome. Before we reach
sustainability(intermsofaprivatenetworkassociationwithservicestothesociety,donations
contribution from partners, we plan for a successor project in 2013, mainly immaterial, to
pursuethesegoals.
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Conclusion
TheexperienceofbuildingthefirstinnovationecosysteminPortugal,involvingmorethan300
entitiesinacomprehensiveandinclusivetriplehelixmodelhasbeenconfirmingtheverywell
knownsentencethatthewholeisgreaterthanthesumofitsparts.Infact,oncethecommon
strategywassettled,onehasbeenwitnessingthecreationofgreatersynergiesandeconomies
of scale articulating resources and syndicating experience and knowhow. Although the
consolidation of the model is still in its early stages, the stakeholders, that are periodically
surveyed, state their satisfaction with the effort that its being made, including the way how
the effort is deployed and disseminated through the territory with the support of local and
regionalagents.
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A INOVAÇÃO EM TIC NO SISTEMA EDUCATIVO  ANÁLISE DO PORTÁTIL
MAGALHÃES
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deCiênciasEmpresariais,InstitutoPolitécnicodeSetúbal
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Resumo: Nas últimas três décadas as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) têm
transformado a forma como os professores ensinam e como os alunos aprendem. Durante
estetempo,temexistidomuitadiscussãoemtornodopapeladequadodasTICnaeducação.
Recentemente, temse assistido à proliferação de programas e iniciativas que envolvem o
fornecimento das TIC nas escolas. Grande parte dessas iniciativas baseiamse no conceito
“onetoone”,comoéocasodasiniciativasOneLaptopPerChild(OLPC)edoClassmatePC.O
computadorMagalhães,baseadonoClassmatePC,éoutroexemplodoconceito“onetoone”.
OpresenteestudopretendeanalisarousodocomputadorMagalhãesno1.ºCiclodoEnsino
Básico,nasaladeaulaeforadaescola,eanalisaroseuimpactonoensinodosalunos,assim
como no contributo para o desenvolvimento das suas competências. Deste modo, foram
aplicados dois questionários, um destinado aos professores e outro destinado aos
EncarregadosdeEducação,em35escolasdodistritodeSetúbal.Foramobtidas155respostas
dosprofessorese657respostasdosEncarregadosdeEducação.Estetrabalhodeinvestigação
pretende dar um contributo ao sistema educativo português e estimular e orientar futuras
investigaçõesnaáreaemestudo.
Palavraschave:Magalhães,TecnologiasdeInformaçãoeComunicação,Educação

Abstract: In the last three decades Information and Communication Technologies (ICT) have
transformedthewayhowteachersteachandhowstudentslearn.Duringthistime,therehas
been much discussion about the proper role of ICT in education. Recently, there has been a
proliferation ofprogramsandinitiativesthatinvolvetheprovisionofICTat schools.Mostof
theseinitiativesarebasedontheonetooneconcept,asisthecaseofOneLaptopPerChild
(OLPC) and the Classmate PC. The Magalhães laptop, based in the Classmate PC, is another
example of the onetoone concept. The present study analyzes the use of the Magalhães
laptop, in the classroom and outside of school, and analyze its impact on the teaching of 1st
Cycle of Basic Education students, as well as contributing to the development of their
skills.Thus, two inquiries were applied, one for teachers and another for the
parents/caregivers, in 35 schools in the district of Setúbal. Answers were received from 155
teachersand657parents/caregivers.ThisstudyaimstogiveacontributiontothePortuguese
educationsystemaswellastostimulateandguidefutureresearchinthisstudyarea.
Keywords:Magalhães,InformationandCommunicationTechnologies,Education

1. Introdução
Aolongodasúltimastrêsdécadas,autilizaçãodasTICnasaladeaulapassaramdarealização
deexercíciosedamanipulaçãoeprocessamentodetextoparaaplicaçõesmaisinteractivase
comunicativas como é o caso das apresentações através do data show e da utilização de
quadrosinteractivos.Alémdisso,asTICemsitêmvindoamudardrasticamente,passandodos
computadores de grandes dimensões para os computadores pessoais de secretária,
posteriormente para os computadores portáteis e, mais recentemente, para outros
dispositivos portáteis como é o caso dos tablets. Durante este tempo, tem existido muita
discussãoemtornodopapeladequadodasTICnaeducação.
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Nosúltimosanostemseassistidoàproliferaçãodeprogramaseiniciativasqueconsistemno
fornecimentodeTICnasescolas.
Adiminuiçãodoscustos dosequipamentosdasTIC,em combinaçãocomareduçãodo peso
dos portáteis e da crescente disponibilidade de redes wireless, têm sido os principais
“facilitadores” da rápida disseminação deste tipo de iniciativas e da sua aplicação em larga
escala(Valiente,2010).Desdemodo,começaramasurgirportáteisdebaixocustodesenhados
exclusivamente para as crianças e para as escolas. O portátil XO, elaborado pela OLPC (One
LaptopPerChild),eoClassmatePCdaIntel,sãoosprincipaisprojectosdestinadosàscrianças
doensinobásico.Estesportáteissãocaracterizadosporteremecrãsdepequenasdimensões,
seremdebaixoconsumo,possuíremsistemasoperativoslivresoudebaixocustoesoftware
didácticoespecialmentedesenvolvidoparaascrianças.
Comocrescenteaumentodeiniciativas“onetoone”(1:1)promovidasporentidadespúblicas
eprivadasportodoomundo,temdadoorigemaumconjuntodereflexõesedeconhecimento
resultantes de estudos realizados principalmente na última década e que são extremamente
úteis aos promotores e aos destinatários deste tipo de iniciativas, assim como para o
confrontocomosresultadosobtidosnesteestudo.
EmPortugal,ainiciativae.escolinha,atravésdaqualeradistribuídoocomputadorMagalhães
a todos os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, é exemplo de um programa “onetoone”.
Dadoqueesteprogramaérelativamenterecente,tornasenecessárioanalisarautilizaçãodo
computadorMagalhãespelosalunosdo1.ºCiclodoEnsinoBásicoeoseuimpactonosalunos.

2. AsTecnologiasdeInformaçãoeComunicaçãonoensino
Nas últimas três décadas as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm vindo a
transformaraformacomoosprofessoresensinamecomoosalunosaprendem.
As TIC em si têm vindo a mudar drasticamente, passando dos computadores de grandes
dimensões para os computadores pessoais de secretária, posteriormente para os
computadores portáteis e, mais recentemente, para dispositivos portáteis. Durante este
tempo,temexistidomuitadiscussãoemtornodopapeladequadodasTICnaeducação.
Nosúltimosanostemseassistidoàproliferaçãodeprogramaseiniciativasqueconsistemno
fornecimentodeTICnasescolas.
Os programas que fornecem aos alunos computadores portáteis e tecnologias relacionadas
utilizamváriosdispositivosediferentesmodelosdeusooudepropriedade.Emquasetodosos
casos,oscomputadoresportáteissãowirelessefornecemaosalunosoacessoàInternetea
uma rede escolar local (Zucker e Light, 2009). Os programas que proporcionam aos alunos
computadores portáteis para uso durante o ano lectivo são muitas vezes chamados de
programas/iniciativas “onetoone” (1:1). Alguns programas 1:1 permitem que os alunos
possamlevaroseucomputadorparacasa,enquantooutrosnãoopermitem.
As razões dadas pelos decisores políticos para investir neste tipo de programas variam.
Existemargumentoseconómicos,combasenamelhoriadascompetênciasdetecnologiados
alunos, criando uma força de trabalho com maior grau de formação e atraindo novos
empregos; preocupações de equidade, para apoiar estudantes de famílias de rendimento
baixo,cujoacessoàtecnologiaeàinformaçãoérestritaeaquestãodareformadaeducação,
assimcomoatentativadospolíticosemtornaremasescolasmaiseficazeseproporcionarem
aosalunosumaeducaçãoqueosprepareparaavidanoséculoXXI(ZuckereLight,2009).
Um dos factores que permitiu esta proliferação prendese com a crescente diminuição dos
custos da tecnologia nos últimos anos. Deste modo, começaram a surgir computadores de
baixo custo especialmente concebidos para as crianças e para as escolas, dos quais se
destacamocomputadorXO,desenhadoedistribuídopelaOneLaptopPerChild(OLPC)epelo
computadorClassmatedaIntel.
Oscomputadoresdebaixocustocomoosmencionadosanteriormente,incluemnormalmente
memória flash em vez de uma unidade de disco rígido, um ecrã de pequena dimensão e
poucasportasexternas.Aomesmotempo,algunsdestescomputadoresoferecemrecursosde

124





14.ºWORKSHOPAPDR|EMPREENDEDORISMOEDESENVOLVIMENTOREGIONAL
5deOutubrode2012|ESCEInstitutoPolitécnicodeSetúbal
particular interesse para as escolas nos países em desenvolvimento, tais como o baixo
consumodeenergiaeumsistemaoperacionallivreoudebaixocusto(ZuckereLight,2009).
Deste modo, com o declínio dos custos, os decisores políticos por todo o mundo estão a
realizar grandes investimentos em dispositivos TIC para alunos e professores de escolas
primáriasesecundárias.
Segundo Valiente (2010), o custo dos programas 1:1 consiste em muito mais do que o
investimento em computadores ou outros dispositivos. As escolas devem considerar o custo
total de estar envolvido neste tipo de programas. Os custos podem incluir a formação de
professores,suportetécnico,softwareeoscustosdesubstituiçãodeequipamentosvelhos.
Por outro lado, a distribuição de dispositivos tecnológicos de aprendizagem nas escolas não
garante que eles sejam utilizados de forma adequada ou mesmo utilizados (Valiente, 2010).
ParaqueosprofessoresutilizemosdispositivosTICnasaladeauladevemteracessoàsTIC,
saber como usar as TIC e também serem motivados a usálas. Um bom acesso a uma infra
estruturaTICdealtaqualidadeénecessárioafimdeaumentarautilizaçãodosdispositivosTIC
naescola.AcompetênciaparaavaliareaplicarasTICnomomentoapropriadoemsaladeaula
é outro factor central. Finalmente, sem o conhecimento sobre quando e como usar os
dispositivos TIC, os níveis de motivação para aplicar realmente tais ferramentas em sala de
auladevemserbaixos(OECD,2009).
O impacto de qualquer tecnologia depende da forma como ela está sendo usada, em que
contexto e para que fins. Para analisar o impacto das iniciativas 1:1 no ensino e na
aprendizagem,precisamosprimeirodeperceber comoéque osdispositivos1:1estãosendo
utilizadosedequeformaestautilizaçãodesempenhaumpapelnoensinoenaaprendizagem
numcontextosocialcomplexo.Oconhecimentodestasquestõesparaalémdeforneceruma
sólidacompreensãosobreaspráticasdeaprendizagemnassalasdeaulaondesãoaplicadosos
programas 1:1, também pode oferecer uma análise aprofundada dos possíveis desafios e
problemas que podem surgir em ambientes de aprendizagem 1:1 (Dunleavy, Dexter e
Heinecke,2007).

2.1.Impactosdosprogramas1:1noensino
Umdosprincipaisimpactosobservadosnosalunosatravésdaaplicaçãodosprogramas1:1foi
namelhoriadaescrita.Numarevisãode30estudossobreprogramas1:1realizadaporPenuel
(2006), o investigador encontrou alguns estudos com designs rigorosos, esses estudos de
mediçãoderesultadosdeaprendizagemmostraramseconsistentes,comefeitospositivosnas
capacidadesdeescritadosalunos.
Através da observação de aulas e de entrevistas a professores, Lowther, Ross e Morrison
(2003) encontraram melhorias significativas no desempenho da escrita e resolução de
problemas para os alunos que tiveram acesso a computadores portáteis 24 horas por dia, 7
diasporsemana.Comoobservadoapartirdeestudoseobservações,ousodecomputadores
portáteispermitiuaosestudantesparticiparemnoprocessodeescritadeformamaiseficaze
eficiente(Jeroski,2003;Lowther,RosseMorrison,2003).
No entanto, estudos que encontraram evidências de outros ganhos no desempenho
académico em programas 1:1 que envolvem um grande número de escolas, nomeadamente
estudosutilizandométodosquantitativos,sãoescassosnospaísesricos(Penuel,2006)emais
rarosnospaísesemdesenvolvimento.
Por outro lado, segundo Valiente (2009), as principais iniciativas 1:1 procuram reduziras
desigualdades no acesso às TIC, em casa e na escola, em todos os grupos sociais. Há uma
preocupaçãoem todoo mundo de queumgrandenúmerodeestudantes podeserexcluído
dasoportunidadesdasTIC.Hoje,naeconomiabaseadanoconhecimento,aprocuradenovas
competências,especialmenteascompetênciasemTIC,podegerarnovasdivisõessociaisentre
oscapazeseosincapazesdeactuardentrodestenovocontexto.
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Os estudantes não são os únicos que beneficiaram das iniciativas 1:1. Os professores
tornaramse habilitados para aumentar e melhorar as suas práticas de ensino e instrução.
Os professores relataram usar os computadores portáteis para conduzir pesquisas para os
planosdeaula,desenvolvermateriaisdidácticosecomunicarcomoscolegas(SilvernaileLane,
2004). Além disso, mais de 70% dos professores inquiridos relataram que os computadores
portáteisajudaramacumprirmaiseficazmenteosseusobjectivosdecurrículoeindividualizar
o seu currículo para atender às necessidades dos alunos em particular. Rockman (2000)
observou que os professores nas escolas com computadores portáteis mostraram um
movimento significativo para o ensino construtivista e foram mais propensos a incentivar os
estudantesreprovados.ComoafirmadoporRosseStrahl(2005),osprofessoresforamcapazes
de transitar para o papel de treinador/facilitador na grande maioria das salas de aula
observadas. A mudança no sentido de estratégias mais centradas no aluno também foi
observada(Lowtheretal.,2007).
Bebell (2005) constatou que os professores estavam utilizando os computadores de uma
formaqueelesnãotinhamutilizadoantesdainiciativa.Osprofessorestambémrelataramque
assuasaulastornaramsemaiscriativas,personalizadasecolaborativas.Comoosprofessores
continuaram a melhorar as suas competências tecnológicas, eles identificaram aplicações
tecnologicamente mais complexas para as práticas de ensino e instrução. Os computadores
portáteis também proporcionaram um maior acesso à informação e auxiliaram na melhoria
das capacidades de análise de pesquisa. Houve uma mudança notável na maneira como os
professores abordam o seu trabalho tanto nos “bastidores” (enviar email, planeamento de
aulas,entreoutros),comoadaraulas(BebelleRussell,2006).Ousodiáriodecomputadores
portáteisnoensinoeaprendizagemredefiniucomoosprofessoresabordamainstrução.

2.2.Insucessosdosprogramas1:1
Umagrandequantidadedepesquisastemdestacadoedocumentadoosganhoseducacionais
como resultado da aprendizagem 1:1. No entanto, nem todos os programas 1:1 têm tido
sucesso ou têm tido um impacto positivo no ensino e na aprendizagem. Segundo Holcomb
(2009),diversasescolasnosEUAtêmabandonadoasiniciativas1:1.
Warschauer (2006) num estudo sobre dez escolas dos Estados da Califórnia e do Maine,
realizado entre 2003 e 2005, não encontrou nenhuma evidência de que os computadores
portáteis tinham melhorado as notas dos alunos. Por outro lado, Warschauer também
verificouqueosucessodeumprograma1:1decomputadoresportáteisdependiadacondição
socioeconómica dos estudantes, para além da localização da escola. Verificouse que os
estudantes que foram preparados e estimulados a ir para a faculdade desde tenra idade
tiverammaissucessoemprogramas1:1doqueestudantesdebaixacondiçãosocioeconómica
dosbairrosvizinhosqueestavammenospropensosaterumfocodeinvestigaçãoforteoua
capacidadecríticaeanalíticanecessáriaparataisiniciativas(Warschauer,2006).
Estas descobertas sugerem e destacam que outros factores, tais como os demográficos,
podemdesempenharumpapelcrucialnoimpactodasiniciativas1:1,comoemqualqueroutro
investimentoeducacional.Afaltadeumimpactosignificativosobreosganhosdosestudantes
tambémsugerequeaimplementaçãodeumprojecto1:1vaialémdatecnologiaeestendese
à formação, suporte e estratégias utilizadas por professores e escolas. Portanto, é
fundamentalparaasescolasentenderqueosimplesfornecimentodeumcomputadorportátil
acadaalunonãoésuficiente(Holcomb,2009).
Por outro lado, o financiamento e a sustentabilidade provaram ser uma barreira que muitas
escolas não conseguiram superar. Em Northfield Mount Hermon School (Massachusetts,
Estados Unidos da América) eliminaram o seu programa 1:1, que durava há cinco anos, em
2002 depois deterem observado que estavam sendo gastos mais recursos na reparação dos
computadoresportáteisdoquenaformaçãodosprofessoresparautilizálos.Constatouseque
os custos e a manutenção dos computadores portáteis tinham superado as expectativas da
escola (Hu, 2007). Além dos custos iniciais da compra do equipamento, a manutenção e o
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financiamentodeumainiciativa1:1podeserbastanteonerosa.Comumcustotãoelevadoe
nenhumagarantiadesucesso,muitasescolasestão,destemodo,aabandonarouadesistirda
implementaçãodeprogramas1:1.

3. Objectivosdoestudo
EsteestudotemcomoobjectivoanalisarautilizaçãodocomputadorMagalhãesno1.ºCiclodo
Ensino Básico e sobre o impacto que tem nos alunos. Para a realização deste estudo, o
processo de recolha de dados desempenhou um papel primordial, sendo que esse processo
incidiu sobre a elaboração de dois questionários, um destinado aos professores e outro
destinadoaosEncarregadosdeEducação.
Tendoemconsideraçãoocontextodoproblema,osobjectivosdesteestudoirãoincidirsobre
asseguintesquestões:
x ComosãoutilizadososcomputadoresMagalhãesnasaladeaula?
x ComosãoutilizadososcomputadoresMagalhãesforadaescola?
x QuaisosimpactosdocomputadorMagalhãesnosalunos?
x QuaisasprincipaisvantagensdautilizaçãodocomputadorMagalhãesnasaladeaula?
x Quais as principais desvantagens da utilização do computador Magalhães na sala de
aula?
Destemodo,atravésdesteestudopretenderseáresponderàsquestõeslevantadasdeforma
claraeobjectiva.

3.1.Recolhadedados
Naprimeirafasedoestudofoiutilizadaumametodologiadeanálisequantitativa,comrecurso
àaplicaçãodedoisquestionários,umdestinadoaosprofessoresdo1.ºCiclodoEnsinoBásico
que se encontravam a leccionar no ano lectivo de 2010/2011 e outro a uma amostra
representativadosEncarregadosdeEducaçãocujoseducandosseencontravamafrequentaro
1.ºCiclodoEnsinoBásiconoanolectivode2010/2011,comoobjectivodeanalisarautilização
eoimpactodocomputadorMagalhãesnaeducaçãodosalunosdo1º.CiclodoEnsinoBásico.
Dos Agrupamentos de Escolas existentes no distrito de Setúbal, 6 autorizaram a
implementaçãodosquestionáriosnassuasescolas,traduzindosenumtotalde35escolas.De
salientar que dos Agrupamentos de Escolas participantes, 4 pertencem ao concelho de
Setúbal,1aoconcelhodePalmelae1aoconcelhodeSesimbra.
Emambososquestionáriosfoiasseguradooanonimatodorespondente.Aformacomoforam
distribuídos e recolhidos os questionários não permitia estabelecer qualquer relação com o
professorouoEncarregadodeEducação.

3.2.DescriçãodaAmostra
Em relação aos questionários dos professores, a aplicação foi feita, como foi referido
anteriormente,atodososprofessorestitularesdeturmadecadaescola.Foramentregues304
questionários,dosquaisforamrecebidos155,obtendoseumapercentagemderespostasde
51%.
NoquedizrespeitoaosquestionáriosdosEncarregadosdeEducação,paraasuaaplicaçãofoi
realizada uma amostra da população alvo. Os questionários foram entregues a 1148
EncarregadosdeEducação,dosquaissereceberam657questionários(57%derespostas).

4. Resultados
Nopresentecapítuloserãoapresentadososresultadosobtidosatravésdaanálisedosdados.

4.1.CaracterizaçãodosEncarregadosdeEducaçãorespondentes
Participaramnesteestudo617EncarregadosdeEducação.Osdadosforamrecolhidosatravés
dopreenchimentodeumquestionárioemlinha.
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No que diz respeito à idade dos Encarregados de Educação (quadro 1), verificase que se
situam,nasuamaioria,nafaixaetáriaentreos35eos44anosdeidade.
Emrelaçãoaogénero(quadro1),observasequeamaioriadosEncarregadosdeEducaçãoé
dosexofeminino(84,1%).

Quadro1.DistribuiçãodosEncarregadosdeEducaçãoporidadeegénero
Idade
Inferiora25anos
Entre25e34anos
Entre35e44anos
Entre45e54anos
Superiora55anos
Nãoresponde
Total
Género
Masculino
Feminino
Nãoresponde
Total

f
3
140
391
65
4
14
617
f
98
519
0
617

%
0,5
22,7
63,4
10,5
0,6
2,3
100
%
15,9
84,1
0
100


RelativamenteaograudeparentescodosEncarregadosdeEducaçãocomosseuseducandos,
comosepodeverificarnafigura1,cercade83,28%dosEncarregadosdeEducaçãosãomães
dos alunos. Este resultado era previsível face à tendência de género dos Encarregados de
Educaçãoevidenciadonoquadro1.

Figura1.GraudeparentescodosEncarregadosdeEducaçãocomoeducando
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

83,28%

14,61%
0,65%
Pai

Mãe

Tio(a)

1,14%
Avô(ó)

0,32%
Outro



Nafigura2,podeseverificarqueamaioriadosEncarregadosdeEducaçãoterminouoensino
secundário(38,27%)seguidodosEncarregadosdeEducaçãoquetêmlicenciatura(25,73%).
Desalientarquemaisde60%dosEncarregadosdeEducaçãoinquiridostemosecundárioou
umníveldeescolaridadeinferior.

Figura2.NíveldeescolaridadedosEncarregadosdeEducação
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38,27%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

25,73%
17,92%

6,51% 4,40%

3,91%
2,44% 0,33% 0,49%



Através do quadro 2, podemos observar a distribuição dos Encarregados de Educação
inquiridosporprofissão.

Quadro2.ProfissãodosEncarregadosdeEducação
Profissão
Quadro superior da administração pública, dirigente ou quadro
superiordeempresa
Especialistadasprofissõesintelectuais ou científicas
Técnicoouprofissionaldenívelintermédio
Pessoaladministrativoousimilares
Pessoaldosserviços ouvendedor
Agricultoroutrabalhadorqualificado da agricultura e pesca
Operário,artíficeou trabalhadorsimilar
Operadordeinstalaçõesemáquinasou trabalhador da montagem
Trabalhadornãoqualificado
Trabalhadorindependente
Estudante
Desempregado/Reformado
Nãoresponde
Total

f

%

72

11,7

71
106
105
75
3
35
23
51
4
1
11
60
617

11,5
17,2
17,0
12,2
0,5
5,7
3,7
8,3
0,6
0,2
1,8
9,7
100


4.1.1. UtilizaçãodasTecnologiasdeInformaçãoeComunicação(TIC)
No quadro 3 podese observar o grau de utilização de algumas TIC pelos Encarregados de
Educação. Podese verificar que a soma das percentagens das opções “uso muitas vezes” e
“usosempre”ésempresuperiora50%,demonstrandoumaelevadautilizaçãodocomputador
edaInternetemcasaenolocaldetrabalho.

Quadro3.FrequênciadeutilizaçãodasTIC



Usoocomputadoremcasa
Uso o computador no local de
trabalho
UsoaInternetemcasa

Nunca uso

Rarament
euso

Percentagens
Uso algumas
vezes

4,4

8,3

23,8
6,7

Uso
Sempre

28,8

Uso
muitas
vezes
28,5

6,8

10,0

9,5

50,0

6,6

24,2

26,6

35,9

30,1
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UsoaInternetnolocalde trabalho
Usoocorreioelectrónico (email)
Uso o computador para ajudar o
meueducando

28,1
11,5

9,8
5,2

13,2
16,2

14,4
22,2

34,6
44,8

8,6

14,5

42,9

22,5

11,5


4.1.2. Nível de confiança na utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC)
Oquadro4mostraoníveldeconfiançaporpartedosEncarregadosdeEducaçãonautilização
das TIC. A apreciação dos dados apresentados no quadro 4 revelanos que a maioria dos
EncarregadosdeEducaçãotemumelevadoníveldeconfiançanautilizaçãodocomputadore
daInternet.

Quadro4.NíveldeconfiançanautilizaçãodasTICpelosEncarregadosdeEducação



Sintomeconfianteausarum
computador
Gostodeusarocomputador
Sintome confiante a adquirir
novas competências na
utilizaçãodecomputadores
O computador facilita as
minhastarefasdiárias
O computador é necessário
naminhavidaprofissional
Sintome confiante a usar a
Internet
Sintome confiante a usar o
correioelectrónico(email)

Discorda
totalmente

Discorda

1,5

2,1

1,3

Percentagens
Não
concorda
nemdiscorda

Concorda

Concorda
totalmente

15,0

51,8

29,6

2,9

8,7

51,2

35,8

0,8

2,3

11,6

50,9

34,4

3,2

6,5

18,7

37,0

34,7

7,2

7,7

12,3

23,9

48,9

2,8

3,6

16,4

46,7

30,5

3,8

3,1

15,6

42,9

34,5


4.1.3. Opinião sobre a utilização do computador Magalhães pelos alunos do 1.º Ciclo
doEnsinoBásico
Relativamente à opinião dos Encarregados de Educação sobre a utilização do computador
Magalhãespelosalunosdo1.ºCiclodoEnsinoBásico,conformesepodeobservarnoquadro5,
consideram que a promoção da igualdade de oportunidades no acesso a computadores, a
melhoriadaaprendizagemeoestímulodoespiritocriativosãoasprincipaisconsequênciasda
utilizaçãodocomputadorMagalhãespelosalunos.

Quadro5.OpiniãosobreautilizaçãodocomputadorMagalhães



Permite a igualdade de
oportunidadesnoacessoa
computadores
Melhora/facilita
a
aprendizagemdacriança
Estimula o espírito criativo
dacriança
Diminui as desigualdades
sociais

Discorda
totalmente

Discorda

2,0

2,6

1,6

Percentagens
Não
concorda
nemdiscorda

Concorda

Concorda
totalmente

10,8

53,0

31,5

5,9

18,1

54,4

20,0

2,3

6,4

17,4

52,0

22,0

5,1

9,2

22,8

42,8

20,2
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Aumenta o interesse das
criançaspelaeducação
Melhora os resultados
escolares
Promoveaparticipaçãodo
Encarregado de Educação
no
processo
de
aprendizagem
do
educando
Aproxima Encarregado de
Educaçãoeeducando
Melhora
a
relação
Encarregado
de
Educação/Escola

3,3

9,8

27,0

42,5

17,4

3,9

13,6

41,4

32,2

8,9

5,1

10,8

33,4

39,0

11,7

9,3

15,1

33,7

31,2

10,7

9,1

20,3

38,7

23,1

8,8


4.1.4. UtilizaçãodocomputadorMagalhães
RelativamenteàaquisiçãodocomputadorMagalhães,90,11%dosEncarregadosdeEducação
inquiridosafirmaramquejáotinhamadquirido.

Figura3.AquisiçãodocomputadorMagalhães

9,89%
90,11%

Sim
Não



Quanto à data de aquisição (figura 4), a maioria dos inquiridos (45,68%) indicaram ter
adquiridooMagalhãeshámaisde18meses,enquantoque19,24%afirmaramtêloadquirido
àmenosde6meses.

Figura4.DatadeaquisiçãodoMagalhães
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

45,68%

19,24%

17,81%

16,19%
1,08%

Menos de Entre seis e Entre doze
seis meses
doze
e dezoito
meses
meses

Mais de
dezoito
meses

NS/NR
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EmrelaçãoàregularidadedautilizaçãodoMagalhães(figura5),63,49%dosEncarregadosde
EducaçãoafirmaramqueosseuseducandosutilizamoMagalhãescomregularidade.

Figura5.RegularidadedautilizaçãodoMagalhães
1,44%

35,07%
Sim

63,49%

Não
NS/NR



Relativamente ao número de dias por semana em que os educandos utilizam o computador
Magalhãesforadaescola,conformesepodeverificarnafigura6,51,55%dosEncarregadosde
EducaçãoafirmaramqueosseuseducandosapenasutilizamoMagalhãesentre1a2diaspor
semanae29,86%afirmamqueosseuseducandosutilizamoMagalhãesentre3a4diaspor
semana.Desalientarqueumapequenapercentagemdosinquiridos(18,03%)afirmaramque
osseuseducandosutilizamoMagalhãesmaisde4diasporsemana.

Figura6.NúmerodediasemqueutilizaoMagalhães
60%

51,55%

50%
40%

29,86%

30%
20%

9,86%
8,17%

10%

0,56%

0%
Um a dois
dias por
semana

Três a
Cinco a seis
quatro dias
dias por
por semana semana

Todos os
dias

NS/NR



NoquedizrespeitoaotempodespendidopeloseducandosnautilizaçãodoMagalhãesforada
escola (figura 7), a maioria dos Encarregados de Educação (42,2%) afirmam que os seus
educandos utilizam o Magalhães durante 30 a 60 minutos, seguido de 25,63% dos
Encarregadosqueafirmamqueosseuseducandosutilizamdurantemenosde30minutos.

Figura7.TempodeutilizaçãodocomputadorMagalhães
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50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

46,20%

25,63%
17,46%
9,01%
0,56%
Menos de De 30 a De 1 a 1 de 1 hora Mais de 2
30
60
hora e 30
e 30
horas
minutos minutos minutos minutos a
2 horas

1,14%
NS/NR



Em relação à supervisão dos Encarregados de Educação aos educandos, como se pode
observar na figura 8, 93,75% afirma supervisionar o seu educando quando este utiliza o
Magalhãesemcasa.

Figura8.SupervisãodoeducandoquandoutilizaocomputadorMagalhães
6,25%

93,75%
Sim
Não




4.1.5. ImpactodocomputadorMagalhãesnoseducandos
QuantoaoimpactodocomputadorMagalhãesnoseducandos,devesesublinhar,emprimeiro
lugar, o facto da maioria dos Encarregados de Educação afirmarem que a utilização do
computadorMagalhãesteveumimpacto“Positivo”ou“Muitopositivo”nosseuseducandos
emtodasascategoriasmencionadasnoquadro6.
Como se pode observar no quadro 6, a utilização do Magalhães teve um maior impacto no
desempenhodosalunosnasáreasdascompetênciasnousodastecnologias(87,1%)enasua
autonomia(82%).Contudo,comojáfoireferido,autilizaçãodoMagalhãestambémteveum
impactosignificativonacriatividadedoseducandos(75,1%),nosresultadosdeaprendizagem
(70,2%)enointeresseemotivaçãonaescola(64,7%).

Quadro6.NíveldeimpactodocomputadorMagalhãesnodesempenhodoseducandos


Competênciasnousode
tecnologias

Muito
negativo

Negativo

Percentagens
Nulo

Positivo

Muito
Positivo

0,9

0,4

11,6

63,5

23,6
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Interesseemotivaçãona
escola
Estímulo do espírito
criativodacriança
Resultados
de
aprendizagem
Autonomia

1,1

2,2

32,1

53,4

11,3

0,7

1,8

22,4

57,6

17,5

0,9

1,8

27,1

58,1

12,1

0,5

0,7

16,7

59,1

22,9


4.2.CaracterizaçãodosProfessoresrespondentes
Participaramnesteestudo155professores,atravésdopreenchimentodeumquestionárioem
linha.
Relativamente à idade dos professores participantes (quadro 7), estes situamse
maioritariamentenafaixaetáriaentreos35e44anosdeidade,seguindodosprofessoresque
têmentre45e54anosdeidade.
Noquedizrespeitoaogénero(quadro7),amaioriadosprofessoresparticipantesnoestudoé
dogénerofeminino(94,2%).

Quadro7.Distribuiçãodosprofessoresporidadeegénero
Idade
Inferiora25anos
Entre25e34anos
Entre35e44anos
Entre45e54anos
Superiora55anos
Nãoresponde
Total
Género
Masculino
Feminino
Nãoresponde
Total

f
0
27
68
46
12
2
155
f
9
146
0
155

%
0
17,4
43,9
29,7
7,7
1,3
100
%
5,8
94,2
0
100


No que diz respeito à experiência profissional dos professores participantes no estudo, os
respondentestêmemmédia17,41anosdeserviço.
Amaioriadosprofessorestemumnúmerodeanosdeserviçocompreendidoentreos10eos
19anosdeserviço,seguidosdosprofessoresquetêmentre20e29anosdeserviço.

Quadro8.Distribuiçãodosprofessoresrespondentesporanosdeserviço
Anosdeserviço
0a9anos
Entre10e19anos
Entre20e29anos
Entre30e39anos
Entre40e49anos
Totalderespondentes
Nãoresponde
Média
Moda
Mediana
Desviopadrão

f
27
71
31
22
0
151
4
17,41
15
15,00
8,352

%
17,4
45,8
20,0
14,2
0
97,4
2,6






Relativamente à distribuição dos professores respondentes por ano(s) curricular(es)
leccionado(s)noanolectivode2010/2011,foiverificadaadistribuiçãoconstantenoquadro9.
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Quadro9.Distribuiçãodosprofessoresporanocurricular
Anocurricular
1.ºAno
2.ºAno
3.ºAno
4.ºAno

f
41
57
56
51

%
26,6
37,0
36,4
33,1


4.2.1. UtilizaçãodasTecnologiasdeInformaçãoeComunicação(TIC)
OsprofessoresforaminquiridossobreafrequênciadeutilizaçãodasTIC,tantoemcasacomo
nolocaldetrabalho.Comopodemosobservarnoquadroseguinte,amaioriadosprofessores
inquiridos afirma utilizar com frequência o computador, a Internet e o correio electrónico,
sendoqueutilizamcommenorfrequênciaocomputadoreaInternetnaescola.

Quadro10.FrequênciadeutilizaçãodasTIC


Uso o computador em
casa
Uso o computador no
localdetrabalho
UsoaInternetemcasa
Uso a Internet no local
detrabalho
Usoocorreioelectrónico
(email)

Nuncauso

Raramente
uso

Percentagens
Uso algumas
vezes

Usomuitas
vezes

Uso Sempre

0,0

0,6

3,2

24,5

71,6

1,9

10,4

37,0

31,8

18,8

1,3

0,6

3,2

25,3

69,5

15,0

11,1

30,1

30,7

13,1

0,6

0,6

5,8

20,6

72,3


4.2.2. NíveldeconfiançanautilizaçãodasTIC
Conforme se pode observar no quadro seguinte, a maioria dos professores demonstra estar
confiantenautilizaçãodasTIC.

Quadro11.NíveldeconfiançanautilizaçãodasTICpelosEncarregadosdeEducação


Sintome confiante a usar
umcomputador
Gosto
de
usar
o
computador
Sintome confiante a
adquirir
novas
competênciasnautilização
decomputadores
O computador facilita as
minhastarefasdiárias
O
computador
é
necessário na minha vida
profissional
Sintomeconfianteausara
Internet
Sintome confiante a usar
o correio electrónico (e
mail)

Discorda
totalmente

Discorda

Percentagens
Não concorda
nemdiscorda

Concorda

Concorda
totalmente

0,0

2,6

9,1

42,9

45,5

0,6

1,9

5,2

37,7

54,5

0,0

1,3

10,4

42,2

46,1

0,7

0,0

6,0

34,4

58,9

0,0

0,6

1,3

26,5

71,6

0,6

2,6

6,5

39,6

50,6

1,3

1,3

5,2

34,2

58,1
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4.2.3. UtilizaçãodoMagalhães
Os professores foram questionados sobre a importância da utilização do Magalhães pelos
alunosdo1.ºCiclodoEnsinoBásico(figura9).81,82%dosprofessoresinquiridosconsiderama
utilizaçãodoMagalhãescomo“Muitoimportante”ou“Razoavelmenteimportante”,enquanto
que11,04%considerao“Nemimportante,nemsemimportância”,6,49%considerao“Pouco
importante”eapenas0,65%considerao“Semimportância”.

Figura9.ImportânciadautilizaçãodocomputadorMagalhães
52,60%

60%
50%

29,22%

40%
30%
20%
10%

0,65%

6,49%

11,04%

0%



No que diz respeito à percentagem de alunos com o computador Magalhães, como se pode
observarnafigura10,amaioriadosprofessores(57,42%)indicouqueentre80%a100%dos
seusalunosdispõemdoMagalhães.

Figura10.PercentagemdealunoscomocomputadorMagalhães
57,42%

60%
50%
40%
30%
20%

20%
10,32%
5,16%

10%

7,10%

0%
0% a 20%

20% a 40% 40% a 60% 60% a 80%

80% a
100%



OsprofessoresforaminquiridossobreousodocomputadorMagalhãesnasaladeaula,quer
relativamenteaonúmerodediasporsemanaemqueutilizaoMagalhães,queremrelaçãoao
tempoquedespendedaaulaparaasuautilização.
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Afigura11revelanosque54,25%dosprofessoresafirmamutilizarocomputadorMagalhães
um dias por semana, 11,7% afirmou que utiliza dois dias por semana e 4,58% três dias por
semana.Desalientarque umapercentagemsignificativa(29,41%)dosprofessoresinquiridos
indicouquenãoutilizamocomputadorMagalhãesnasaulas.

Figura11.NúmerodediasemqueutilizaoMagalhães
54,25%

60%
50%
40%

29,41%

30%
11,76%

20%

4,58%

10%
0%
Não utiliza o
computador

Um dia por
semana

Dois dias por
semana

Três dias por
semana



QuantoaosprofessoresqueutilizamocomputadorMagalhãesnasaulas(figura12),39,5%dos
professoresafirmamquenosdiasemutilizamoMagalhãesnasaladeauladespendementre
umahoraeumahoraemeiadaaulaparaasuautilizaçãoe31,78%afirmadespenderentre
trintaasessentaminutosdaaula.Poroutrolado,21,5%afirmadespenderentreumahorae
meiaeduashoras.

Figura12.TempodaauladespendidonautilizaçãodocomputadorMagalhães
39,25%
40%
31,78%

35%
30%

21,50%

25%
20%
15%
10%
5%

5,60%
1,87%

0%
Menos de
30 minutos

De 30 a 60 De 1 hora a De 1 hora e
minutos
1 hora e 30 30 minutos
minutos
a 2 horas

Mais de 2
horas



Noquedizrespeitoàsáreascurricularesdo1.ºCiclodoEnsinoBásicoemquesãoutilizadosos
computadores Magalhães, como se pode verificar no quadro 12, 95,4% dos professores
indicaram utilizar na Língua Portuguesa, seguida de Estudo do Meio (80,7%), Matemática
(54,1%)eExpressõesArtísticas/FísicoMotoras(33,9%).
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Quadro12.ÁreascurricularesemquesãoutilizadososcomputadoresMagalhães
ÁreasCurriculares
LínguaPortuguesa
Matemática
EstudodoMeio
Expressões
Artísticas/Físico
Motoras

f
104
59
88

%
95,4
54,1
80,7

37

33,9


Os professores foram inquiridos sobre as actividades realizadas em contexto de sala de aula
com recurso ao computador Magalhães (quadro 13). De acordo com os resultados obtidos,
96,4% dos professores afirma utilizar o computador Magalhães para “Produzir textos”, 90%
utilizapara“Ensinaracriançaautilizarocomputador”e60%utilizapara“Ler”.
Por seu lado, as actividades menos utilizadas pelos professores são “Participar em redes
sociais”(0%),“Criarfilmes”(2,7%)e“Criarálbunsfotográficos”(3,6%).

Quadro13.Actividadesrealizadasemcontextodesaladeaulacomrecursoaocomputador
Magalhães
Actividades
Produzirtextos
Ensinar a criança a utilizar o
computador
Ler
Utilizarsoftwaredidáctico
Desenhar
Jogar
Realizarapresentações
Navegarepesquisarna Internet
Aceder à biblioteca de livros
digitais
Ouvirmúsica/visualizarvídeos
Apoiar a realização / correcção
detrabalhosdecasa
SegurançanaInternet
Consultar e usar o correio
electrónico
Aplicartestesaosalunos
Tirar fotografias / filmar com a
câmaraincorporada
Outrasactividades
Criarálbunsfotográficos
Criarfilmes
Participaremredessociais

f
106

%
96,4

99

90,0

66
62
57
54
39
34

60,0
56,4
51,8
49,1
35,5
30,9

30

27,3

29

26,4

19

17,3

10

9,1

8

7,3

6

5,5

6

5,5

6
4
3
0

5,5
3,6
2,7
0,0


4.2.4. ImpactodocomputadorMagalhãesnosalunosdo1.ºCiclodoEnsinoBásico
Um dos principais objectivos deste estudo consiste em averiguar o nível de impacto do
computador Magalhães no desempenho dos alunos. Deste modo, os professores foram
inquiridos no sentido de indicarem o nível de impacto do computador Magalhães nos seus
alunosemrelaçãoaumconjuntodedimensõesapresentadasnoquestionário(quadro14).

Quadro14.NíveldeimpactodocomputadorMagalhãesnodesempenhodosalunos



Muito
negativo

Negativo

Percentagens
Nulo

Positivo

Muito
Positivo

138





14.ºWORKSHOPAPDR|EMPREENDEDORISMOEDESENVOLVIMENTOREGIONAL
5deOutubrode2012|ESCEInstitutoPolitécnicodeSetúbal
Organização
Participaçãonaaula
Comunicação com o
professor
Comunicação
e
colaboraçãoentrealunos
Preparaçãoparaaaula
Assiduidade
Comportamento
Motivação
Nível
de
empenho/interesse
Resultados
de
aprendizagem
Autonomiadosalunos
Capacidade para assimilar
amatérialeccionada
Competências no uso das
TIC
Promoção da igualdade de
oportunidades no acesso
àsTIC

0,0
0,0

0,9
0,0

34,6
22,6

59,8
68,9

4,7
8,5

0,0

0,0

24,8

69,5

5,7

0,0

0,0

12,7

69,6

17,6

1,0
0,0
1,0
0,0

1,0
2,0
4,8
0,0

40,6
55,4
36,2
6,5

46,5
35,6
50,5
60,7

10,9
6,9
7,6
32,7

0,0

0,0

5,7

62,9

31,4

0,0

0,0

20,0

71,4

8,6

0,0

1,9

9,4

72,6

16,0

0,0

0,0

21,7

67,0

11,3

0,0

0,0

6,4

60,9

32,7

0,0

0,0

8,2

58,2

33,6


De acordo com os resultados obtidos, salientase que os professores consideram que a
utilizaçãodocomputadorMagalhãespelosalunosdo1.ºCiclodoEnsinoBásicotemumnível
deimpacto“Positivo”ou“MuitoPositivo”emtodasasdimensõesindicadasnoquestionário.
Dessas dimensões evidenciase o impacto a nível do empenho/interesse dos alunos, das
competênciasnousodasTIC,namotivaçãoenapromoçãodaigualdadedeoportunidadesno
acessoàsTIC.Salientaseque55,4%dosprofessoresinquiridosindicaramqueocomputador
Magalhães teve um impacto nulo na assiduidade dos alunos e 40,6% indicou que teve um
impactonulonapreparaçãoparaaaula.

4.2.5. PrincipaisvantagensnautilizaçãodocomputadorMagalhãesnasaulas
Foi utilizado um processo de categorização das respostas redigidas pelos respondentes. As
categoriasresultantesdesteprocessosãoapresentadasnosquadros15e16.
Nesta questão, os professores indicaram que as principais vantagens da utilização do
Magalhães na sala de aula incidem sobretudo em áreas como a melhoria na atitude e
motivaçãodosalunos,odesenvolvimentodascompetênciasnousodasTIC,osprocessosde
ensinoeaprendizagem,assimcomoamaiorautonomiadosalunos.

Quadro 15. Categorias obtidas na análise de conteúdo: principais vantagens nautilização do
computadorMagalhãesnasaladeaula

Professores

N.º
%
Melhorianaatitudeemotivaçãodosalunos
37
24,0
DesenvolvimentodascompetênciasnousodasTIC
29
18,8
Processosdeensinoaprendizagem
20
13,0
Maiorautonomiadosalunos
16
10,4
AumentodoacessoàsTIC
9
5,8
Promoção da igualdade de oportunidades no
9
5,8
acessoàsTIC
Colaboraçãoepartilha
12
7,8
Utilização de novas ferramentas/recursos de
6
3,9
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aprendizagem
Facilidade em obter informação/adquirir novos
conhecimentos
Capacidadeparaassimilaramatérialeccionada
Melhorianacomunicação
Desenvolvimento das capacidades físicomotoras
dosalunos
Total

6

3,9

5
3

3,2
1,9

2

1,3

154

100


4.2.6. PrincipaisdesvantagensnautilizaçãodocomputadorMagalhãesnasaulas
Nesta questão os professores indicaram a existência de desvantagens, embora em menor
númeroqueasvantagensmencionadas,nautilizaçãodocomputadorMagalhãesnasaulas.
Foram utilizados os mesmos procedimentos de análise realizados na análise anterior, sendo
queascategoriasresultantesdesteprocessosãoapresentadasedefinidasnoseuconteúdo.
Os professores consideraram que as principais desvantagens na utilização do computador
Magalhães na sala de aula são: o mau estado do computador, os constrangimentos no
funcionamento da aula, a infraestrutura de rede deficiente e a existência de alunos sem
computador.

Quadro 16. Categorias obtidas na análise de conteúdo: principais desvantagens na utilização
docomputadorMagalhãesnasaladeaula

Professores

N.º
%
Mauestadodocomputador
18
20,5
Constrangimentosnofuncionamentodaaula
16
18,2
Infraestruturaderededeficiente
13
14,8
Alunossemcomputador
11
12,5
CaracterísticasdoMagalhães
10
11,4
Utilizaçãoincorrectadocomputador
5
5,7
Utilizaçãoincorrecta(perigo)dainternet
4
4,5
Faltadesuporte(apoiotécnico,datashow…)
3
3,4
Faltaderecursoshumanos
3
3,4
Faltadeformação
2
2,3
Turmasdemasiadograndes
1
1,1
Pouco impacto no desenvolvimento das
1
1,1
capacidadesdosalunos
Perdadealgunshábitosdeestudo/pesquisa
1
1,1
Total
88
100

Conclusões
Este estudo teve como objectivo analisar a utilização do Magalhães no 1.º Ciclo do Ensino
Básico e os impactos que os computadores tiveram nos alunos. A análise dos resultados
recolhidos neste estudo, demonstra que os alunos utilizam frequentemente o computador
Magalhães tanto na escola como fora da mesma e a sua utilização melhorou a sua
aprendizagem.
A maioria dos professores e Encarregados de Educação inquiridos considera importante a
utilizaçãodocomputadorMagalhãesnasaulas.
Segundoosprofessores,asprincipaisvantagensdautilizaçãodoscomputadoresMagalhãesna
saladeaulacorrespondemàmelhorianaatitudeemotivaçãodosalunos,nodesenvolvimento
dascompetênciasnousodasTIC,nosprocessosdeaprendizagemenamaiorautonomiados
alunos
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No entanto, os professores mencionaram algumas desvantagens na utilização do Magalhães
na sala de aula, das quais se salienta o mau estado dos Magalhães, constrangimentos no
funcionamento da aula quando são utilizados os computadores Magalhães e a existência de
umainfraestruturaderededeficienteemalgumasescolasparticipantesnoestudo,oqueos
impededeumamaiorintegraçãodatecnologianoensinoenaaprendizagem.
Deste modo, as evidências recolhidas por este estudo demonstram que a maioria dos
professorestemimplementadocomsucessoautilizaçãodocomputadorMagalhãesnasaulas.
De acordo com a opinião dos Encarregados de Educação, a utilização do computador
Magalhães traz diversas vantagens aos alunos das quais se salienta a igualdade de
oportunidades no acesso a computadores, a melhoria da aprendizagem e do interesse dos
educandoseadiminuiçãodasdesigualdadessociais.
Contudo,algunsEncarregadosdeEducaçãoindicaramalguns problemas,nomeadamente, na
entrega dos computadores aos educandos e no facto do computador se avariar facilmente,
condicionando,assim,asuautilização.
ApesardealgunsproblemasidentificadospelosprofessoreseEncarregadosdeEducação,este
estudo demonstra que a utilização do computador Magalhães teve um impacto positivo na
aprendizagemdosalunos.
Emresumo, ocomputadorMagalhães tem tido um impactopositivonosalunoseasescolas
têm conseguido integrálo nas suas salas de aulas e no processo de ensino. Por outro lado,
verificouseumamelhorianaaprendizagemdosalunos.
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PROJETO MARIAS – REFLEXÃO E ANÁLISE SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE
PLANEAMENTOEAVALIAÇÃO
DanielaPintodeAlmeidaLeite,daniela.almeidaleite@gmail.com,UniversidadedeCoimbra


Resumo:Esteartigopretenderealizarumaanáliseaoprocessodeplaneamentoeavaliaçãode
um projecto distinguido pela Fundação EDP no âmbito do empreendedorismo social  o
ProjectoMarias–desdeasuagéneseenquantoprotótipoinovador,passandopelomodelode
intervenção robusto enquadrado pela instituição Pressley Ridge até ao surgimento da
possibilidadededisseminaçãoquesemostracadavezmaiscomoumahipóteseviável.Neste
seguimento, iremos focar a nossa análise em aspectos fundamentais do planeamento,
nomeadamente a sua caracterização, a concepção, procedimentos de avaliação e impacto
regional.
Palavraschave: Projecto Marias, Trabalho doméstico, Inclusão social, Planeamento
estratégico,Avaliação.

Abstract:Thisarticleaimstoperformananalysistotheplanningandevaluationprocessofa
projectdistinguishedbyFundaçãoEDPinsocialentrepreneurship`ssphere–ProjectoMarias–
since its genesis like an innovative prototype, citing the more robust intervention´s model
guidedbyinstitutionPressleyRidgeuntiltheemergenceoftheincreasinglyviablepossibilityof
spreading. Thus, we will focus our analysis in fundamental aspects of planning, namely its
characterization,conception,evaluationproceduresandregionalimpact.
Keywords:ProjectoMarias,houseworks,SociaInclusion,Strategicplanning,Evaluation.

1.NotaIntrodutória
Opresenteartigopretenderealizarumaabordagemanalíticaereflexivaaosprocedimentose
estratégiasmetodológicosquesustentamoProjectoMarias.Assumindosecomoumprojecto
de intervenção que promove a inclusão social de mulheres oriundas de meios
socioeconomicamente desfavorecidos pela via do trabalho doméstico, este projecto veio
inaugurarummodelodegestãodecarizinovadoreempreendedornoconcelhodaAmadora
quetemalcançadovisibilidadeesucesso.
A lógica de intervenção social pela via do projecto tem vindo a difundirse pelo território
nacional.Masafinal,oquedistingueestaformadeintervenção?Quemaisvaliasacrescentaà
tradicional abordagem por serviço? Segundo o INA (2005) “ um projecto é sempre uma
actuação de carácter pragmático, quiçá temporário, orientado para a prossecução de
objectivosconcretosedestinadosaintroduziractividadescoesasecoerentes,emposturade
reflexividadepropíciaàdinâmicaautoreguladadosprocedimentos”.Assim,podemosconcluir
queapedagogiadoprojectoprimapelasuaíntimaancoragemàrealidadesocial,dadoqueé
concebido segundo as necessidades, problemas e potencialidades de um dado território e
população,desligandoseassimda“lógicaestandardizadadeguichet”.Paramais,pressupõe
sequesejaflexível,aproveitandomarésfavoráveissemesquecerorumoqueestáaprosseguir
e enquadrado por programas e planos de ordem meso e macro que o orientam sem o
restringir.
Por tudo isto, consubstanciase como um palco privilegiado para actuações de índole
inovadora e experimental. E é neste seguimento que surge o projecto que pretendemos
retratar e analisar segundo um olhar crítico e reflexivo. Na primeira parte, procuraremos
caracterizardeummodogeraloProjectoMarias,nasegundapartetentaremosanalisaroseu
ambiente de concepção, posteriormente será realçado o processo de avaliação e impacto
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regional finalizando com a conclusão, onde se evidenciam potencialidades e limitações aos
níveldaactuaçãoestratégica.

2.“LimpandodeMãosJuntas”–opoderdaorganizaçãoemobilizaçãodasociedadecivil
OprojectoMariasnasceuem2010atravésdacapacidadevisionáriadequatromulheresque
residiam na Cova da Moura (concelho da Amadora) e se dedicavam ao trabalho doméstico
segundo um modelo de trabalho precário, à semelhança do panorama nacional neste sector
de actividade que se caracteriza pela insegurança laboral e desprotecção social. Conscientes
de que estavam formalmente desprovidas de direitos sociais por via do trabalho (dado que
não possuíam contrato de trabalho, nem tão pouco seguro de acidentes ou eventualidades)
estas mulheres decidiram unirse e criar uma espécie de cooperativa de trabalho doméstico
onde, através do apoio da Iniciativa Bairros Críticos, procuravam auxiliar os clientes no que
fosse necessário para o trabalho doméstico estar de acordo com a lei ao passo que
procuravamampliaronúmerode“Marias”(consoanteoaumentodeclientes)tendoporbase
critériosdeconfiançademodoaqueesteprojectosedifundaediferenciepelaqualidadedo
serviçoprestado(ProjectoMarias,2011).
Durante esse ano, o projecto foi muito bem sucedido,
resultando na empregabilidade de oito trabalhadoras, a
captação de 20 clientes e uma facturação mensal superior a
5000€. O projecto estava a ganhar asas e o seu nome a
propagarse por um número cada vez maior de potenciais Ilustração 1 - Logotipo do
clientes, pelo que se exigia que passasse a funcionar como um Projecto Marias. Fonte:
modelo mais robusto  com vista à sua autosustentabilidade. Projecto Marias, 2011
Assim, em 2011 ganhou novo fôlego através da candidatura à
Fundação EDP que lhe atribuiu reconhecimento e financiamento até atingir a sua auto
sustentabilidade(prevêsequesejasustentávelquandoatingir62Marias)16.


2.1Ocontextoterritorial
OBairrodaCovadaMourainseresenoconcelhodaAmadoraqueporsuavezestáinseridona
ÁreaMetropolitanadeLisboa.Esteconcelhopossui175872habitantesdistribuídosporquase
24 quilómetros quadrados (o que corresponde à maior densidade populacional registada no
país segundo o Censos de 2001, assinalando  7 390 habitantes por quilómetro quadrado)
(DiagnósticoSocialdoconcelhodaAmadora,2008).Em2006existiam13648imigrantesno
território em situação regular, porém as evidências empíricas permitemnos constatar que
estes valores estão ainda longe de espelhar o valor real de pessoas de nacionalidade
estrangeiraavivernoterritório.SegundoSantoseSeabra(2007)“estimasequeonúmerode
imigrantes ilegais seja provavelmente o dobro, os quais vivem na maioria das vezes, em
condições miseráveis, amontoandose em bairros sociais ou clandestinos à volta de Lisboa
(Amadora,Loures,Sintra)”.
OcasodoBairrodaCovadaMouraespelhabemesteflagelosocial,dadoqueéumespaçode
especial vulnerabilidade socioeconómica, cuja paisagem evidencia a existência de inúmeras
habitaçõesclandestinassemascondiçõesbásicasdesegurançaehigiene,apesardetodosos
esforços no domínio político e social para ultrapassar esta dificuldade. Para além destes
obstáculosmateriais,estasituaçãoconvertesetambémnumforteestigmasocialrelacionado
comestesbairros,comprometendoinclusivamenteasperspectivasdevidaeoportunidadesde
sucessodosseusmoradores.

2.2AMotivação
Na génese do projecto encontramos a identificação de uma oportunidade de acção e uma
necessidadequeatéentãoestavamdesencontradas.Porumlado,existeumagrandeprocura

16

Paraperceberaorgânicadeautosustentabilidadedoprojecto,leroponto2.3earespectivailustração3.
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de serviços domésticos (limpeza, tratamento de roupas, confecção de refeições, cuidado de
criançaseapoioaanimaisdomésticos)porpartedefamíliasdaGrandeLisboa“abastada”ao
passoquenaCovadaMouraexisteumconsiderávelnúmerodemulherescomexperiênciano
sector.Paramais,existeanecessidadedepromoveroempregocomacessoaprotecçãosocial
demodoacombateraprecariedadeeinvisibilidadedotrabalhodoméstico.
SegundooGabinetedeInserçãoProfissional(GIP)daCovadaMoura,em2009cercade28%
da população que declarou possuir experiência profissional detinhaa no sector dos serviços
domésticos.Jáapopulaçãoquesedeclaravaempregadanestesectordeactividade,expunha
explicitamenteoseudesejodealargarohoráriodetrabalhooutornálomaisestável.

2.3Oprojectocomoagentedemediação
OpapeldoProjectoMariasvaiparaalémdomerointerfaceentrenecessidadesconvergentes.
O projecto pretende, pois, aliar a qualidade do serviço à transformação social que será
efectuadaatravésdapromoçãodecompetênciastécnicasepessoaisedoacessoaomercado
detrabalhoformalizadocomprotecçãosocial,comtodasasconsequênciasqueaparticipação
laboralacarretaaoníveleconómico,social(enquantoagentepromotordeintegraçãosocial)e
pessoal(incrementodaautoestimaeautoconfiança).


Ilustração2Orgânicadoprojecto.Fonte:Elaboraçãoprópria,2012

Maisespecificamente,aoníveldafunçãoderecrutamento,oprojectoprocuradivulgarasua
actividade junto de parceiros da Rede Social do Concelho da Amadora e possíveis clientes
atravésdapublicidadeeminternet(salientaseaexistênciadeumapáginaonlinedoprojecto
e uma página de facebook). As Marias poderão ser encaminhadas para a coordenadora do
projecto para a realização de uma entrevista, ou então poderão chegar a ela através de
contactoscomasMariasqueparticipamnomesmo(efeitoBoladeneve).
Acomponenteformativadesempenhaumimportantepapelnesteprojecto.Éumadasáreas
favorecedoras da emancipação e desenvolvimento pessoal e social das participantes, ao
promover o aperfeiçoamento de competências pessoais, técnicas e de gestão doméstica.
Neste seguimento, o plano de formação desenrolase pelo período de dois anos, que
corresponde ao período limite de participação das Marias no projecto. No primeiro ano
evidenciase um carácter de integração no projecto e de desenvolvimento de competências
técnicas ao nível dos cuidados domésticos, nomeadamente através de módulos de
aprendizagemrelacionadoscomaapresentaçãodoprojectoesuaorgânica,conceitosbásicos
de IRS e formação técnica ao nível de higiene e tratamento de roupas. No segundo ano, a
formaçãoapresentajáumcarizemancipatório,preparandoasMariasparaavidaactivaapóso
projecto, através da abordagem a conceitos de economia familiar, procura de emprego e
primeirossocorros.
AAvaliaçãoétambémumacaracterísticamarcantedesteprojecto,namedidaemqueprocura
auscultarasnecessidadesesugestõesdeambososactores.Aesterespeito,serádesenvolvido
um tópico neste trabalho relativo aos seus processos e procedimentos (tópico 4). O
acompanhamento à Maria é, portanto, transversal a todo o período de participação no
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projecto,sendoqueapresentadiferentesperfisconsoanteoestádiodeparticipaçãoemque
elaseencontra.
O aconselhamento é uma prática transversal a todas as etapas de participação no projecto,
sendo que ela pode ser especificamente dirigida a situações de trabalho, como também a
questões de índole interpessoal, familiar ou social. Quando a satisfação das necessidades
constatadas não se pode fazer por recurso à instituição de enquadramento ou aos próprios
recursos familiares, o projecto fornece a devida informação, orientação e encaminhamento.
Neste contexto, o estabelecimento de uma sólida relação de ajuda ascende a uma condição
essencialparaqueasMariasencontremconfiançaesegurançanoprojecto,aopassoquese
responsabilizampeloseupróprioprocessodeautonomizaçãoesetornamagentesactivasdo
mesmo.
De salientar ainda que o projecto encarregase dos trâmites legais necessários para que as
Marias possam ter acesso a protecção social, tal como elucida a ilustração nº 3. Como
observamos, o cliente paga o serviço ao projecto que posteriormente descontará o devido
valor de impostos e seguro do ordenado de cada Maria, reduzindo assim ao mínimo os
encargosburocráticosaosclientes.Desalientarqueoprojectoretém7%dovalorquesobra
do pagamento à Segurança Social e IRS para a sua autosustentabilidade (que se prevê ser
atingidaquandoenglobar62Marias)(ProjectoMarias,2011).


Retençãode7%


Ilustração3Sistemadepagamentoeacessoaprotecçãosocial.Fonte:ProjectoMarias,
2011

3.Géneseeconcepçãodoprojecto

3.1OModelodeNegócio
OModelodeNegóciodoProjectoMariasfoielaboradoportécnicosdeempreendedorismoda
Programa Iniciativa Bairros Críticos, sendo depois validado em sessões de trabalho com os
trabalhadores fundadores (Brito, 2010). Existem quatro princípios chave que se constituem
comoabasedomodelo,sãoeles:

a. Empregadasdomésticas“tradicionais”comumaofertacomercialquasiempresarial
O cliente não contrata o projecto enquanto pessoa jurídica mas sim cada trabalhador
individualmente,sendoqueoprojectofuncionacomoumaplataformaagregadoradaofertae
facilitadora de aspectos administrativos. O projecto estabeleceu parcerias com entidades de
design gráfico, seguros e apoio jurídico de modo a divulgar uma marca que se apresenta de
formacredívelecomercialmenteatractiva,nomeadamenteatravésdepresençaonline.

b. Personalizaçãodostrabalhadores,comênfasenassuasreferênciasprofissionais
Apesar da lógica empresarial, o projecto procurou afastarse da lógica impessoal e distante
quetantasvezescaracterizaasrelaçõescomerciais.Nosite,podemosvisualizarabertamenteo
perfildecada“Maria”ondeconstaasuaopiniãoemrelaçãoàsuaparticipaçãonoprojectoea
formacomomudoupositivamenteasuavida,talcomomostramasilustraçõesnº4e5:
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Ilustração4"AsMarias".Fonte:ProjectoMarias,2011


Ilustração5MariadeJesus,umadasparticipantesdoProjectoMarias.Fonte:Projecto
Marias,2011

Para além do pequeno excerto da história pessoal, o projecto visibiliza as referências
profissionais através da disponibilização do contacto telefónico (com aprovação prévia) e
testemunhos de clientes já angariados pelo projecto. Assim, promovese uma atitude de
confiança e transparência com potenciais clientes numa lógica de responsabilização social e
solidariedade.

c. Meritocraciasolidária
“Limpandodemãosjuntas”
“ODesempenhodeumaconstróiareputaçãodetodas”
(ProjectoMarias,2011)
As duas frases correspondem ao slogan de actuação das Marias no projecto e incorporam
claramente o espírito de união, coesão e melhoria contínua. O projecto pretende, portanto,
aliar o valor social à qualidade do serviço prestado, pelo que são necessários requisitos de
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qualidade na prestação de serviços desde a fase de recrutamento das Marias à fase da
avaliação de desempenho. Na fase de recrutamento, é imprescindível que a potencial Maria
tenha pelo menos duas referências de antigos empregadores e na entrevista demonstre
motivação para ser integrada no projecto. Posteriormente, são realizadas sessões colectivas
ondesãoexplicadasasregrasdefuncionamentodoprojectoesãoincutidososprincípiosde
“reputação solidária”, que serão continuamente reforçados no tempo através de coaching,
acompanhamentoeaconselhamento.
Noqueconcerneàavaliaçãodedesempenho,édesalientarqueoprojectoprocuraauscultar
aopiniãoepossíveissugestõesdecadaclienteatravésdecontactostelefónicose/oucorreio
electrónico. O feedback positivo detém um enorme poder motivador na Maria e no seio do
próprio grupo, constituindose como um impulso favorável para a sua melhoria contínua e
autoestima. Porém, o feedback negativo, quando existe, é numa primeira fase discutido
individualmente e depois debatido em grupo. Estas dinâmicas são importantes para discutir
possíveis obstáculos de índole pessoal ou colectiva e procurar formas de superação dos
mesmoatravésdatrocadeopiniõeseajudamútua,fomentandoassimosentidodepertença,
solidariedadeeunião.

d. Highprice,lowcostefair&easy
Oconceitodehighpriceprendesecomofactodeopreçopraticadoàhora(7€)serdosmais
elevadosnomercadonestesector,comoformadepromoveraconsciênciasocialatravésda
garantiadecondiçõesdignasedeacordocomalei.Jáotermolowcostrefereseaofactodeo
modelo de gestão se constituir como um modelo de baixo custo, dado que exige poucos
recursos de carácter material. Segundo nos informa o website do Projecto Marias (2011), o
projecto possui encargos mensais na ordem dos 2400€ (onde se contabilizam o salário da
gestoradoprojecto,gastoscomtelecomunicações,consumíveisdeescritórioerecursosfísicos
partilhadoscomainstituiçãodeenquadramento).Otermofairfazreferênciaàtabulaçãode
preçoseserviçosondejáestãoincluídososbenefíciosqueastrabalhadorastêmdireitoporlei,
numalógicadesimplificaçãoeacessibilidadedeinformação.Porfim,easyremetenosparao
facto de o processo de contratação e pagamento se basear numa lógica de facilitação,
retirando das mãos dos clientes os processos burocráticos e administrativos e facultando,
assim,oacessoàprotecçãosocialdasMarias(Brito,2010).
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3.1ÁrvoredeProblemas
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Ilustração 6 – Árvore de Problemas. Fonte: Elaboração Própria, 2012

3.2AnálisedeStakeholders
Avaliar os stakeholders é analisar o ambiente em que o projecto se insere, identificando
agentesquepoderãoconstituirsecomoaliadosnaprossecuçãodeobjectivosouagentesque
poderãoserumentrave.Aanálisedestakeholdersderivadoparadigmaactualdeconstatação
de que um projecto, empresa ou instituição está imerso na teia social e, portanto, actua no
jogodeinteresses,motivaçõesenecessidadesoracoincidentesoudissidentes.Portanto,cabe
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ao gestor do projecto conceber uma visão prospectiva, reflexiva e estratégica, identificando
potencialidadesedificuldadesnosdiferentesactoressociaiscomosquaisinterage.
SegundoFreeman(1988,cit.Júnior,s.d.:3),otermostakeholderidentifica“qualquerindivíduo
ougrupoquepodeafectarouserafectadopelaconquistadosobjectivosdeumaempresaou
projecto”. Aqui encontramse accionistas, credores, comunidade local, autarquias, ipss`s,
clienteseatémesmoopúblicoalvo.
Existem diversas formas de classificação de stakeholders, mas independentemente desta
diversidadeoobjectivoérealizarumalistaexaustivadestakeholderseclassificálossegundo
critérios relacionados com a sua relevância para o projecto de modo a facilitar a leitura e
análisedopanorama.Nestetrabalho,apresentámosumaanálisesegundoaformadematriz
destakeholders,comoevidenciaailustraçãonº7:

MatrizdeStakeholders
Elevado interesse / importância, Elevada
Influência
FundaçãoEDP
MontepioGeral17
CreditoECG18
VieiradeAlmeida19
IEFP
PressleyRydge
CâmaraMunicipaldaAmadora
Elevadointeresse/importância,BaixaInfluência
WYGroup20
Outrascâmarasmunicipaisdaáreametropolitana
deLisboa
AssociaçãoMoinhodaJuventude
Equipas protocoladas de RSI (Rendimento Social
deInserção)

Baixo interesse, importância /ElevadaInfluência

Instituições de Formação Profissional da Área
MetropolitanadeLisboaeValedoTejo

Baixo interesse / importância,Baixainfluência

Agências de trabalho temporário da Área
MetropolitanadeLisboaeValedoTejo

Ilustração7MatrizdeStakeholdersdoProjectoMarias.Fonte:ElaboraçãoPrópria,2012

3.3AnáliseSWOT
AnáliseSWOT
Forças
1. Financiamento da Fundação EDP permitiu
contratarumgestordeprojecto;
2.Garantiadequalidadeatravésderestriçõesna
contratação de pessoas (só são contratadas
pessoascomreferências);
2. Reuniões periódicas para partilha de
experiênciasedificuldadesencontradas;
2. O projecto transmite uma imagem de
organização,profissionalismoeresponsabilidade;
3. Criação de emprego para um largo espectro
etário(20a55anos);
3.FormaçãoinicialecontínuaatodasasMarias;
3. Protecção social dada às participantes através
dedescontosparaaSegurançaSocialesegurode
acidentes;

Fraquezas
1. Inexistência de participantes com capacidade
paraasseguraragestãodoprojecto;
2. Défice de Soft Skills nos participantes do
projecto(competênciasrelacionadascomosaber
ser e saber estar, de índole mais pessoal que
técnica);
3.Faltadeperspectivasdeevoluçãonacarreira;
4. Dificuldade em manter o sentimento de
pertençacomaangariaçãogradualdemarias.


17

AparceriacomoMontepiopermitequeoprojectorealizetransacçõesfinanceirassemcustos.
Apareceriacomestaempresaconcedeapoioaoníveldeconsultoriadeseguros.
19
Aparceriacomestegabinetejurídicoconcedeapoionagestãoburocráticaeadministrativanaáreadodireito.
20
Estaempresadedesignestáencarreguedeelaborareactualizaraimagemgráficadoprojecto.
18
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4. Reforço constante da união através da
realização de dinâmicas colectivas e
acompanhamento técnico numa lógica de
proximidadeesingularidade.

Oportunidades
1. A maior sensibilização para o voluntariado por
partedasociedadecivilpoderáserumamaisvalia
nadivulgaçãodoprojectoeelaboraçãodeacções
deinformação/formação;
2. Preocupação social dos clientes para com as
participantesdoprojecto;
3. Crescente procura de outros serviços
domésticos (ex: pequenas reparações, …) que
poderãoabriraportaaoportunidadesdecarreira
pósprojectooualargaroprojectoapúblicosalvo
comoutrascaracterísticas;
4. Aproveitamento de sensibilidade social numa
lógicadesponsorizaçãodirectadoprojecto;
4. A necessidade e oportunidade de origem do
projecto são transversais a uma boa parte do
território nacional, o que gerará interesse por
parte de IPSS noutros contextos territoriais em
disseminálo.


Ameaças
1. O voluntariado no terceiro sector está mais
orientado para o contacto directo com grupos
populacionais com vulnerabilidade social mais
visível(ex:semabrigo,idosos,…);
2. A possível disseminação do projecto poderá
comprometeroscritériosdequalidadedeacesso
actualmenteexigidos;
3. Procura do serviço em zonas gradualmente
maisdistantesaumentaráasuacomplexidade;
3. Existência de subsector de elevada
concorrência;
4. Crise económica e crise de valores podem
comprometeraangariaçãodeclientes.

Ilustração8AnáliseSWOTdoProjectoMarias.Fonte:AdaptadodeBrito,2010

4.ProcessoseProcedimentosdeAvaliação
Aavaliaçãodeveráserumaetapaacontemplaremqualquerprojectodeintervençãosocialeo
ProjectoMariasnãofoiexcepção.SegundoGuerra(2002:186)poravaliaçãoentendemosum
“conjunto de procedimentos para julgar os méritos de um programa e fornecer uma
informação sobre os seus fins, as suas expectativas, os seus resultados previstos, os seus
impactes e os seus custos”. Constituise assim como um importante eixo norteador no
processo de planeamento, dado que fornece orientações para tomadas de decisão futuras,
permite orientar ou reorientar acções e averiguar o cumprimento de objectivos (Capucha,
Pedroso,1996).Deste modo,nãopodemosresumir oresultadodaavaliaçãonaumbinómio
“sucessoinsucesso”, ou “superadonão superado” dado que os dados que obtemos através
dela podem ser de uma riqueza inquestionável dada a diversidade de técnicas de recolha,
agentesenvolvidosemomentosavaliativosdequepodemosdispôr.
Atravésdosdadosaqueconseguimosteracesso(cf.Ilustração9),constatámosqueomodelo
deavaliaçãoprivilegiadopeloProjectoMariascaracterizaseporserumprocessoparticipado.
Segundoesteperfil,nãoénossoobjectivoprimordialavaliarograudecoincidênciaoudesvio
dosresultadosfaceaosobjectivospropostos.Aavaliaçãoparticipativavaiparaalémdisto,na
medidaemqueprocuracriarum“dispositivodeautoregulaçãoalargada”(Guerra,2002:182)
aocontemplarasapreciaçõesesugestõesdosdiversosactoresimplicadosnoprojecto.Assim,
procurase contemplar a diversidade de olhares e perspectivas dos diferentes agentes
interessados no projecto, de modo a conseguir um resultado mais fundamentado. As suas
potencialidadessãoinúmeras,desdeaobtençãodeumconhecimentorealdasnecessidadese
problemas,aodesenvolvimentodosentidodepertençaeapropriação,reduçãodeconflitose
promoçãodademocrraciaparticipativa.
Noqueconcerneaomodelodeavaliação,éderealçarqueesteprojectoprimapeloecletismo,
dado que não é possível identificar claramente um modelo puro e distinto de avalição.
Podemos identificar a conjugação de quatro modelos distintos: avaliação por objectivos,
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avaliaçãoorientadaparaadecisão,avaliaçãopelautilizaçãoeavaliaçãomúltipla.Noprimeiro
modelo, pretendese determinar se os objectivos foram ou não atingidos e caso sejam, com
queintensidade.Possuicomoprincipalvantagemasuapraticidade,pragmatismoeofactode
sermensurável.Éocasodosquestionáriosquesãoperiodicamentepreenchidospelosclientes
com vista à avaliação da performance da Maria. A avaliação orientada para a decisão visa a
obtenção sistemática de informações por parte do gestor de projecto e pode ser realizada
tendoporbasediversosmétodos.NoProjectoMarias,estamodalidadeestápresentequando
oclienteapresentacríticaseestassãodiscutidasindividualmentecomagestoradoprojecto
ou em grupo, de modo a procurar uma alternativa concertada que garanta a satisfação das
partes.Aavaliaçãopelautilizaçãoconstituisecomoamodalidadedeavaliaçãocolectivapor
excelênciaeprocuracriarcondiçõesparaoenvolvimentopessoalnautilizaçãodosresultados
da avaliação, enquanto estimula o sentimento de pertença e apropriação do projecto pelos
participantes. É também um conceito fundamental no projecto, na medida em que se
procuramrealizarreuniõesconjuntasparaefeitosdemonitorizaçãoesessõesdecoachingque
visamidentificarpotencialidadesindividuaisepontosasuperar.Porfim,aavaliaçãomúltipla
distingueseportentarcontemplarosdiferentespontosdevistadosprincipaisagentes,oque
permite construir um modelo polivalente de dados de enorme riqueza qualitativa. Exige
sensibilidade e uma enorme capacidade de observação, comunicação e disponibilidade e
permeia todas as etapas do projecto, estando essencialmente presente nas dinâmicas de
grupo,entrevistasindividuaisereuniõescomosdiversosparceiros.
A avaliação desenrolase ao longo do decurso do projecto e espelha diferentes tipos de
questionamentoconsoanteasuasituaçãotemporal.Guerra(2002)distinguetrêsmomentos
avaliativosfulcrais:aavaliaçãodiagnósticaouexante,avaliaçãodeacompanhamentoouon
going e avaliação de resultados ou expost. Na primeira etapa, pretendese averiguar se o
projecto pode ou não ser implementado e se é viável. No  caso do projecto Marias, foi a
IniciativaBairrosCríticos(enquadramentomesodesteprojecto)queseocupoudestaetapaao
realizarumaespéciedeestudodemercadoatravésdosregistosdaspessoasquerecorriamao
GIPlocal,entrevistasdirectascomapopulaçãoeinstituiçõesqueactuamnosectorsocial,para
além da elaboração estratégica do panorama de fraquezas, pontos fortes, potencialidades e
ameaçasdoentãopotencialprojecto.Naavaliaçãoongoingprocuraseavaliaromodocomo
o projecto está a ser concretizado através de processos de monitirização como sessões
colectivasparapartilhadeexperiências,dificuldadesetomadasdedecisão,questionáriosde
avaliação da satisfação dos clientes, relatórios de contas do projecto, acompanhamento
psicossocial. Assim pretendese reflectir e concretizar os ajustes necessários para que exista
uma satisfação consensual e o projecto atinja o sucesso. Na avaliação expost pretendese
avaliar os resultados e efeitos do projecto, ou seja, procurase saber se existiu uma efectiva
autonomia das Marias e se o projecto produziu um impacto positivo no bemestar da
comunidadelocal.
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Ilustração9–EsquemaSíntesedoprocessodeavaliaçãodoProjectoMarias.Fonte:
Elaboraçãoprópria,2012

5.OImpactodoprojecto
Por desenvolvimento regional entendemos o processo de melhoria da qualidade de vida da
população de um determinado território. Este desenvolvimento possui um carácter
multidimensional, onde se destacam a promoção económica, fomento da coesão social,
melhoriadoacessoabenseserviçosedasituaçãoambiental.PodemosreferirqueoProjecto
Marias procura actuar essencialmente nas três primeiras dimensões, tal como podemos
observarnailustração10:
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Ilustração 10 – Diagrama ilustrativo do impacto do Projecto Marias. Fonte: Elaboração
Própria, 2012
A mudança operada por este projecto assumese assim como um processo gradativo e
multidimensional. A um nível micro, destacamse o empowerment da participante,
manifestadoatravésdeumavalorizaçãodoseuautoconceitoenquantopessoaeprofissional;
ao nível meso destacamse mudanças operadas ao nível familiar, nomeadamente no que
concerne à qualidade das relações interpessoais e rendimento per capita familiar e também
mudançasoperadasaonívelterritorialatravésdopromoçãodaempregabilidade,visibilização
de um sector económico marcado pela informalidade e desprotecção social, reforço da
protecção social e promoção da coesão social através da inclusão social de populações
desfavorecidas e promoção dos valores da responsabilidade social. No que respeita ao nível
macro, no momento actual ainda não podemos averiguar qual o grau efectivo de
transformaçãosocialoperado,dadoqueesteprojectoérecenteeaindanãofoidisseminado.
Noentanto,dadooseuelevadopotencialdereplicabilidade,podemosanteverquepoderáser
operadaumanovaformadeorganizaçãodotrabalhodomésticobaseadaemcritériosdemaior
justiçasocialevalorizaçãoprofissionaleformativa.
Transportandonosagoraparaumplanomaisteóricoeconceptual,podemosenquadrareste
projectonumparadigmadedesenvolvimentoregionaldefocoterritorialista(Campos,1994).
Este paradigma emergiu da constatação da insuficiência da política regional tradicional
denominada como “paradigma funcionalista”, que resultou em fortes desequilíbrios
económicosnoespaçonacional,gravesdesigualdadessociaiseseverasagressõesambientais
(MTS/ SESS, s.d.). O paradigma territorialista rejeita esta visão economicista de
desenvolvimento (tantas vezes confundido com crescimento económico), planeamento
centralizadoealheamentofaceaespecificidadesterritoriaisevemafirmaropapeldopoder
localedamobilizaçãodasociedadecivilnoseuprocessodedesenvolvimento.Asdiferenças
territoriais deixam de ser ignoradas para passarem a ser eixos centrais do processo de
desenvolvimentodecadaterritório,poisnãoexistem“fórmulasmágicas”passíveisdeserem
aplicadasuniformementeemtodoopaíscomosmesmosefeitos.
Pretendese agora que o poder seja devolvido às comunidades territorialmente organizadas,
até porque o Estado tem representado um papel cada vez mais diminuto  no combate à
exclusão social por força do clima de retracção económica. O desenvolvimento é
percepcionadocomoaexpansãodelequedeoportunidadesdeumacomunidadequeparatal
deverá mobilizar recursos e capacidades para o benefício comum em termos sociais e
económicos.Odesenvolvimentodeixadesergeradoatravésdeummovimentodescendente
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(partindo do poder central para os diferentes territórios) para partir de um movimento
endógeno da população, contemplando a sua identidade territorial e as suas formas de
organização.

6.NotaConclusiva

O Projecto Marias corresponde a um projecto de empreendedorismo social que nasceu da
uniãoemobilizaçãodasociedadecivil,corporizadanafiguradequatromulheresresidentesna
Cova da Moura que desempenhavam trabalhos domésticos em casas particulares. Estas
mulheresnãotinhamavançadosconhecimentosnaáreadegestão,marketingoudasciências
sociais e humanas. Eram simples (?) trabalhadoras assalariadas que um dia manifestaram o
sonhodeelevarotrabalhodomésticodasuacondiçãodeinvisibilidadesocialeeconómicae
constituílocomoummecanismodeintegraçãosocial.Oprojectoganhouasaseactualmente
pretende assumirse como um modelo de franchise social, levando assim uma postura de
afirmaçãodamudançasocialpelaviadaparticipaçãoactivadosindivíduos.
Constituise, portanto, como um claro exemplo de acção colectiva, dado que se foca numa
sinergia de esforços numa acção comum que tem como objectivo atingir fins partilhados
(Schiefer,etal.,2006).Estaformadeactuaçãonãopretendequeseralavancadaporprocessos
passivosdecontágio,assimilaçãoouimitaçãomassimporumprocessoconscienteereflexivo
desuperaçãocolectivadeproblemasque,apesardesofridosindividualmente,possuemnasua
génesefortescondicionantessociais.
Consideramosqueexistemduasgrandespotencialidadesnesteprojecto.Umadelasderivada
própria missão do projecto: a promoção da inclusão social pela via do trabalho. Numa
sociedade onde o trabalho se constitui mais como factor de desestruturação pessoal e
exclusãosocial,esteprojectoassumesecomoumaacçãoinovadoraeousadaquecomporta
emsiaesperançadoresgatedavisãodetrabalhoenquantoagentedignificantedacondição
humana. Para mais, é um projecto que possui um elevado potencial de disseminação, na
medida em que não está enraizado a circunstâncias singulares de um dado território. Na
verdade, a sua motivação radica da aliança entre necessidades e oportunidades que são
transversais a grande parte do território nacional. Porém, temos também o reverso da
medalha e, tal como os demais exemplos de intervenção social, o Projecto Marias não está
alheio a obstáculos e limitações. A este respeito consideramos pertinente indicar que a
exigência de critérioselevadosdequalidadenorecrutamentoeselecçãodasMarias,poderá
constituirsenumfactorquesesobreporáàmissãodeinclusãosocial.Poroutraspalavras,é
imperiosoqueoprojectonãosedesvirtualizedemodoaresponderunicamenteàscegasleis
de mercado, sobrepondo critérios económicos relacionados com a sustentabilidade e
alargamentodoprojectoacritériosdevalorsocial.Oplaneamentocuidadosoecontínuoea
assumpção de uma postura crítica e de reflexão são preciosas formas de contornar este
possívelobstáculo.
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CASODEESTUDOESCOLINHADERUGBYDAGALIZACRESCIMENTODE
UMAINICIATIVADEEMPREENDEDORISMOSOCIAL
JoãoSalvado,joao@ies.org.pt,IESInstitutodeEmpreendedorismoSocial
IsabelCarvalho,isabel@ies.org.pt,IESInstitutodeEmpreendedorismoSocial

Resumo:AEscolinhadeRugbydaGaliza(ERG)éumainiciativadeempreendedorismosocial
quefazpartedoProjectoDesportivodaCasaGrandedaGalizadaSantaCasadeMisericórdia
deCascais(SCMC)queutilizaostreinos,disciplinaevaloresdoRugbyparaaintegraçãosocial
de crianças e adolescentes “fragilizados” por uma ausência da estrutura familiar e/ou
comunitária.Osucessodainiciativainspirouváriasentidadesareplicaremestemodelo,tendo
sido rapidamente disseminado para outras regiões geográficas. No entanto, alguns dos
elementosessenciaisquefazempartedomodelodaERGforamsendodiluídosnesteprocesso
e começaram a surgir desafios de sustentabilidade e de desvirtuação da missão social no
funcionamento de algumas réplicas, originando assim a necessidade de se reflectir sobre a
estratégiadecrescimentodomodelodaERG.
Palavras chave: Escolinha de Rugby da Galiza, Empreendedorismo Social, Réplica,
Crescimento,IntegraçãoSocial

Abstract: The Escolinha de Rugby da Galiza (ERG) is a social entrepreneurship initiative from
theSportsProjectoftheCasaGrandedaGalizafromtheSantaCasadeMisericórdiadeCascais
(SCMC),whichusesthetraining,disciplineandvaluesoftheRugbyforthesocialintegrationof
thechildrenandteenagersthatsufferfromalackoffamilyand/orcommunitystructure.The
initiative'ssuccessinspiredseveralotherentitiestoreplicateitsmodel,whichquicklyspread
toothergeographicregions.However,theessentialelementsthatguaranteedthesuccessof
the ERG have been diluted in this process and challenges of sustainability and mission drift
begantoemergeinsomereplicas,creating,therefore,theneedtorethinkaboutthescalingup
strategyoftheERGmodel.
KeyWords:EscolinhadeRugbydaGaliza,SocialEntrepreneurship,Scalingup,Growth,Social
Integration

Introdução
“Construir uma Escolinha de Rugby é uma aposta difícil; um caminho bonito, mas cheio de
trabalho, com comunidades complicadas e carenciadas.” Assim o diz Maria Gaivão, co
fundadora e presidente da Escolinha de Rugby da Galiza (ERG) e que ambiciona levar esta
iniciativa“maisaltoemaislonge”21.AERGfoicriadanodia30deSetembrode2006como
objectivodeusarostreinos,disciplinaevaloresdoRugbyjuntodascriançasejovensoriundos
deumcontextosocioeconómicovulnerável–oBairroNovodoPinhal,maisconhecidocomo
“BairrodoFimdoMundo”,noEstoril,noConcelhodeCascaisemPortugalcomvistaàsua
integração social. A iniciativa surgiu como parte do Projecto Desportivo da Casa Grande da
GalizadaSantaCasadeMisericórdiadeCascais(SCMC)e,hojeemdia,éumprojetobandeira
destainstituição.
AERGcomeçouaorganizartreinosderugbyparacercade60crianças,comoapoiodealguns
voluntários, os quais também tinham ligação a esta prática desportiva. Hoje em dia, a ERG
envolvecercade140criançasejovens,intervindonãosóaoníveldesportivo,mastambémna
educaçãoenasaúde.
Oêxitodainiciativalevouaquefossereconhecidacomprémioscomo“Asmelhorescausas”
pela Associação Cristã de Empresários de Gestores de Empresas (ACEGE), o programa EDP

21

http://www.ies.org.pt/content/files/Mar_Abr__Impulso_Positivo_ERG.pdf
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Solidária2010ecomoIniciativadeElevadoPotencialdeEmpreendedorismoSocial(ES+)pelo
IES. A comunicação social tem também reconhecido o trabalho, inovação e impacto da ERG,
tanto a nível nacional (em reportagens na imprensa e nas estações televisivas portuguesas
públicas e privadas), como internacional, com destaque para o programa "Total Rugby" da
SportTVeSkySportsenaInternationalRugbyBoard’sTotalRugbyMagazine22.
O sucesso da iniciativa inspirou várias entidades a replicarem este modelo, tendo sido
rapidamentedisseminadoparaoutrospontosgeográficos.
Por sua vez, a Fundação EDP, que divulgou e financiou a ERG através da edição de 2010 do
programaEDPSolidária,começouasercontatadaparaapoiaroutrasiniciativassemelhantes,
asquaiscolocavaemcontatocomaERG,verificandoseestasréplicasregiamsepelosmesmos
princípiosefilosofia.
Começouseanotar,nofuncionamentodealgumasréplicas,queoselementosessenciaisdo
modelo da ERG foram sendo diluídos e existiam desafios de sustentabilidade e de desvio da
missão social original. Porém, não existia legitimidade formal por parte da ERG para exigir
mudançasnofuncionamentoounosobjetivosdecadaumadestasréplicas.
Por estas razões, e devido ao grande interesse manifestado na replicação desta iniciativa,
existiuanecessidadedesistematizareplanificaromodelodaERG,bemcomooseuprocesso
decrescimento.Nessesentido,foiconduzidoumestudosobreoprocessoderéplicanacional
daERG,desenvolvidopeloIES–CentrodeInvestigaçãoeFormaçãoemEmpreendedorismoe
Inovação Social  e financiado pela Fundação EDP, com o objectivo de apoiar a ERG no
fortalecimentoeexpansãodoseumodelo.
Parasistematizareoperacionalizaroseuprocessodereplicação,aERGcriouumdocumento
denominado“ModelodeReplicabilidadedaERG”,que,nofundo,éoseumanualderéplica,
queestruturaoprocessodecrescimentodasatuaisefuturasEscolinhasdeRugby(ER)ecomo
intuito de ser partilhado com pessoas e/ou organizações que têm interesse em desenvolver
localmenteomesmotipodeiniciativa.PosteriormentefoicriadaumaparceriaentreaERGea
FederaçãoPortuguesadeRugby(FPR)deformaavirimplementaromodelodefuncionamento
daERGparaoutrospontosgeográficos.
Se por um lado, tornouse necessário definir e operacionalizar o caminho que conduz à
replicaçãodaERGparaoutrospontosgeográficos,poroutrolado,Mariatambémsentequeé
precisoconcentraresforçosededicaçãonocumprimentodamissãoaquesepropõedentroda
iniciativamãe.Nassuaspalavras,“AEscolinhadeRugbydaGalizaaindanãoestáconsolidada.
Há aqui muito trabalho para fazer!”. Para a Maria é fundamental equilibrar a balança. É
importante definir com a equipa de trabalho qual o papel que a ERG deve desempenhar no
seuprocessodereplicação,masdelineálodetalformaquelhepermitacontinuaradedicar
tempoaocrescimentoemprofundidadedestainiciativa.Surgeentãoaquestão–comoéque
omodelodaERGpodeserreplicadoparaoutroscontextos?
“Ainda estamos a caminhar no desconhecido e não sabemos como vai correr” Maria Gaivão,
presidentedaEscolinhadeRugbydaGaliza(ERG)

Oproblemadocicloviciosodapobrezanobairro“FimdoMundo”
O Bairro Novo do Pinhal, mais conhecido como “Bairro do Fim do Mundo”, localizase na
freguesiadoEstoril,tendosurgidodeumprojectodeintervençãocomunitária(ProjectoNova
Esperança da Galiza), entre o Centro Regional de Segurança Social e a Câmara Municipal de
Cascais, com a finalidade de realojar a população recenseada em 198823. Esta necessidade
surge porque, durante os anos 70, o bairro foi sendo preenchido com centenas de barracas
construídas por imigrantes da Guiné, Cabo Verde, Angola e de etnia cigana. As barracas e
habitações precárias e ilegais foram dando lugar a prédios de realojamento. Hoje, o aspecto
geraldestebairroéabsolutamentenormal.Oshabitantes,nasuamaioria,sãodeetniacigana

22

Algumas destas reportagens podem ser vistas no blog http://escolinhaderugbydagaliza.blogspot.com
http://www.emgha.pt/Habitacao/Localidade.aspx?id=60

23
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e imigrantes (PALOP, Brasil, Europa de Leste). As famílias geralmente têm baixos níveis
escolares, de emprego e de rendimento e os equipamentos sociais são recentes e ainda
limitados para todas as necessidades. O desinteresse escolar é elevado, conduzindo à
continuaçãodosciclosdepobrezaedeexclusãosocial.Aviolênciaéumagrandereferênciae
na rua, o espaço de eleição, as crianças e jovens estão permeáveis à introdução de
comportamentosdesviantesederisco24.

AintervençãodaSantaCasadaMisericórdiaemCascais
Em 1983, para dar resposta à falta de estruturas para os mais jovens, a Santa Casa da
Misericórdia de Cascais (SCMC) fundou o centro de Actividades de Tempos Livres (ATL)
oferecendoumespaçodeactividadesparaaprender,brincar,partilharecrescerdeformamais
saudável e com mais alternativas para as crianças e jovens, envolvendo e apoiando,
simultaneamente, as suas famílias. Em pouco tempo, o espaço tornase reduzido para a
grande procura e, em 2003, é aberta mais uma estrutura  a Casa Grande da Galiza25  um
espaço que acolhe o projeto de integração comunitário mais abrangente, sendo o trabalho
estruturadoemtrêsgrandesáreasdeintervenção:
1. ProjectoFamília:Bancoderoupa;bancoalimentarcontraafome,emergênciassociais,
encaminhamentoparaalegalizaçãodepessoas,apoioparaavida.
2. Projecto Saber +: Qualificação de saberes e literacia, em parceria com os
agrupamentos de escolas, através de cursos de alfabetização, português para
estrangeiros,informática,cursosde1ºe2ºciclo,entreoutros.
3. Projecto Desportivo: Integração de crianças e jovens em áreas desportivas, com
predominânciadorugby.
Ao ponderar o que fazer dentro do Projecto Desportivo, existiam diversos desafios a que a
equipaqueriadarresposta:
x Comodartodososapoiosnecessários(alimentar,saúde,roupa,higiene,educacional)
às crianças e jovens sem o estigma do beneficiário de subsídios, do qual se querem
afastar?
x Como motiválos a serem bons alunos na escola e a ter outras actividades que os
ajudam a desenvolverse, com vista a quebrar o ciclo de exclusão e a prevenir
comportamentosdesviantes?
x Como passarlhes valores de cidadania e respeito, mostrarlhes que existem outras
realidades para além do bairro e apoiálos a serem melhores estudantes e melhores
cidadãos?
x Como promover a partilha e o convívio intercultural, desenvolver o sentido de
responsabilidade,respeitopelooutroeaceitarecooperarcomadiferença?
x Como envolver as famílias no processo de formação dos seus filhos em vez de
substituílas?
x Que modalidade será melhor para integrar todos os que quiserem participar (com
diversidade de características físicas) e que estimule a equipa (em vez do
individualismo)eaparticipaçãoeaprendizagem(emvezdacompetição)?

NasceaERG
Como resposta a estes desafios, a ERG nasce no dia 30 de Setembro de 2006, inserida no
Projecto Desportivo da Casa Grande da Galiza da SCMC com a missão de “consolidar um
espaço de intervenção comunitário através do desporto, desenvolvido para a formação
humanaedesportivadecriançaseadolescentesemrisco”.


24

http://www.salesianaspor.net/fmaportugalcasasgaliza.html
http://www.scmc.pt/gca/index.php?id=71

25
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A escolha do rugby tem a ver com a própria
especificidade deste tipo de desporto, e
principalmentedevidoàpossibilidadedeintegração
da diferença. Segundo a Maria, “O rugby é um
desporto em que altos, baixos, gordos, magros,
negros, brancos, ciganos têm lugar. Todos são
necessários precisamente por essas diferenças. Ao
ensinarmos rugby, ensinamos a estas crianças que
fazer uma equipa, fazer uma comunidade está
dependentedoscontributosdecadaum”.
As crianças e jovens rapidamente se interessaram
porestamodalidade.OstreinosdaERGcomeçaram
assimnoanolectivode2006/2007,comumgrupo
Imagem 1. Treino de Rugby da ERG
de voluntários, também eles comligação aorugby,
um coordenador desportivo, a vontade dos jogadores e um campo de cimento de uma
colectividadedesportiva.
“Quandocomeçámos,emSetembrode2006,nãotínhamosnada.Nãohaviacampo,nãohavia
equipamentos,nãohaviamaterial,nãohavianada.Oquetínhamos,então?Apenasumamão
cheiadeboavontadeeagenerosidadedeumgrupodetreinadoresvoluntários,oincentivode
um coordenador desportivo que faz parte da equipa do ATL da Galiza e, claro, um grupo de
cercade60criançasentusiasmadasemparticipar”26.
AERGfoiaprimeiraEscolinhadeRugbyemPortugalausarostreinos,disciplinaevaloresdo
Rugby junto das crianças e jovens com vista à sua integração social. Através desta prática
desportiva,aERGpretendeprovocarmudançasimportantesaoníveldocomportamento,do
desenvolvimento escolar e da saúde de crianças e jovens em risco de exclusão e de
comunidadesfragilizadas.
Noinício,aERGpermitiaaparticipaçãodejovensapartirdos6anos.Noentanto,osjovens
destes bairros tomam conta dos seus irmãos, primos e vizinhos mais novos e, para ir aos
treinos e jogos, tinham de levar os mais pequenos com eles. Estes acabavam por ficar
sozinhos, sem segurança, sentiamse excluídos e/ou perturbavam. A ERG integrou então um
novo Escalão – os MegaBambis – para as crianças entre os 3 e os 6 anos. Desenhou alguns
treinos específicos para este escalão, mas o objectivo essencial é que brinquem dentro das
regrasdoRugbyequesesintampartedaEscolinha.Ostreinosocorrememsimultâneocomos
outrosescalões,minimizandooscustos,apesardoincrementogeradoaoníveldotransporte,
treinadoreselanches.Paracomplementar,crioutambémafigurada“Hospedeira”,voluntária
que tem como objectivo acompanhar e supervisionar as crianças, principalmente os
Megabambis,duranteosconvíviosoutorneios,paradarrespostaàssuasnecessidadesbásicas
foradocampodejogo(alimentação,higiene,primeirossocorros).Destaforma,osjovensnão
têmdefaltaraostreinosouconvívios,nemosmaispequenosficamsemsupervisão.Segundo
a Maria “a aposta neste escalão deu frutos”, pois, desde muito cedo, são desenvolvidas
competênciasealternativasjuntodosseuspequenosfuturosatletas.
Depois de um ano de treinos, realizaramse os primeiros jogos da ERG. A iniciativa foi
ganhando uma crescente visibilidade e conseguiu alavancar importantes apoios financeiros,
como o programa EDP Solidária 2010, o apoio da Câmara Municipal de Cascais, da Junta de
FreguesiadoEstoriledaFundaçãoCalousteGulbenkian,daAssociaçãoD.PedroV,garantindo
lhealgumaestabilidadefinanceiraduranteumcertoperíododetempo.
De ano para ano, a ERG tem vindo a crescer, em número de beneficiários e famílias
abrangidas. Atualmente, a ERG tem treinos de segunda a sexta feira, com cerca de 130
criançasejovensdasmaisdiversasnacionalidadesguineenses,portugueses,caboverdianos,
ciganos, senegaleses, brasileiros, romenos (ver anexo I), dos quais 81% frequenta o

26

http://ftp.infoeuropa.eurocid.pt/database/000042001000043000/000042109.pdf
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AgrupamentodeEscolasdeS.JoãodoEstoril,deondefazemparteaEscolaBásicados2ºe3º
ciclos(EB2/3)daGaliza,aEscolaBásicado1ºciclocomJardimdeInfância(EB1/JI)daGaliza
nº 1, a EB1 da Galiza nº3 e a EB1 de S. João do Estoril. O Agrupamento, um importante
parceiro da ERG, tem 809 alunos, dos quais o número de alunos abrangidos pelos auxílios
económicos, no âmbito da Acção Social Escolar, corresponde a 57.3% da população escolar
(420alunos),com38.7%doescalãoA(284alunos)e18.6%doB(136alunos)27.
Ascriançasejovens,dos3aos16anosdeidade,podemfrequentaraERGefazerpartedos
diversos escalões  os mais novos  superbambis, sub 8, sub 10 e sub 12, os escalões de
competição  sub 14, sub 16  e uma equipa feminina. Além dos treinos, também são
organizadosconvíviosejogos.

Escalão
Megabambis

2006/2007 2007/2008



2008/2009

2009/2010

2010/2011 2011/2012

9

10

10

12

15

Sub8

20

20

18

25

23

28

Sub10

20

15

13

26

27

21

Sub12

20

20

12

26

21

24

Sub14

10

31

12

19

Sub16

14

22

19

26

29

131

140

EscalãoFeminino
Total









60

64

77

108

 Tabela 1. Evolução do número de jogadores da ERG

Umaabordagemholísticanocontextodaintervençãosocial
As crianças e jovens participantes conhecem a
ERG porque vão ao ATL da Galiza ou porque os
parceiros locais – escolas, famílias, associações,
paróquias, centro de saúde, entre outros  os
encaminham como crianças ou jovens em risco
de exclusão. Para cumprir a missão a que se
propõe, a ERG procura desenvolver
integralmentecadaumdosseusjogadores,epor
isso, o alcance da iniciativa vai muito além do
desporto.AERGpromoveactividadesquevisam
o seu desenvolvimento a nível escolar, social,
familiar e comportamental (ver anexo II). Assim,
Imagem 2. Salas de Estudo da ERG
alémdostreinossemanais,aERGtêmduassalas
deestudoqueabrangemcercade124criançasejovens(72%sãojogadores)equefuncionam
diariamente com dois coordenadores de estudo, uma supervisora pedagógica e 53
explicadoresvoluntários.EstassalasdeestudodaERGforamcriadasem2009,comoapoioa3
anosdaFundaçãoCalousteGulbenkianevãodo1ºao10ºano,sendoumarespostafaceàs
elevadas taxas de insucesso e abandono escolares das crianças e jovens e à necessidade de
criar um espaço onde estes possam realizar os trabalhos de casa e adquirir métodos de
trabalho.“Quandotudocomeçouem1983comacriaçãodoATLdaGaliza,oobjetivoeraque
osmiúdosterminassemo4ºano.Hoje,30anosdepois,équeconsigamirparaauniversidade”,


27

http://www.ige.minedu.pt/upload/AEE_2010_DRLVT/AEE_10_Ag_S_Joao_Estoril_R.pdf
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explica Maria, reflectindo o progresso registado nesta área. A evolução da taxa do sucesso
escolardassalasdeestudoestáapresentadanatabelaabaixo.


Taxadesucessoescolar

2009/2010

2010/2011

2011/2012

80%

86%

87%

Tabela 2. Taxa de sucesso escolar dos alunos das salas de estudo da ERG

A nível de saúde, a ERG dispõe de um gabinete de fisioterapia, a funcionar três vezes por
semana,eumfisioterapeutaqueacompanhaascrianças,semprequeaERGsaiparaconvívios.
AERGtambémdáapoioaoníveldeconsultasgerais,encaminhamentosmédicosedesaúde
oral. Por sua vez, o Banco Alimentar, que já existia no ATL, veio reforçar a ERG com lanches
diáriosparaascriançasejovens.
Para além do trabalho desenvolvido com as crianças e jovens, as famílias também são parte
integrante da ERG, contribuindo ativamente para a dinamização das suas actividades. Na
sequênciadesteenvolvimento,surgiu,emSetembrode2010,umaAssociaçãodeFamíliasda
ERG, que procura auto organizarse para apoiar as ações desta iniciativa, assegurando a
organizaçãodosequipamentosdojogo,doslanchesdosjogadoreseoacompanhamentodas
equipasaosjogos.
“Aoinícioospaisdiziamnos“elesandamàlutanocampo”ou“omeufilhovemcomnódoas
negras”.DepoiseporquesentemepercebemqueaERGtrazumreforçoerotinasparaosfilhos
começaramainteressarsepeladinâmica.Passadostrêsanosestáorganizadaeafuncionara
AssociaçãodeFamíliasdaERG,queasajudaaassumiremcommaiorintensidadeoseupapel
principaldeeducadores”.
Quando os jogadores atingem a idade limite (16 anos), a ERG estuda as possibilidades de
manterosjovensenvolvidoscomamodalidade,abrindolhesportasparacontinuaremcoma
suaformação.Asopçõesmaiscomunspodempassarporcriarescalõesparamaisvelhos(com
custossignificativosacrescidosporqueexigemoutrotipodecampos,treinos,equipamentos,
apoio à saúde e os torneios), integrar antigos jogadores da ERG como treinadores ou
coordenadoresdasequipasmaisjovens,frequentaraformaçãoparatreinadores,massagistas
ou árbitros e a celebração de protocolos com outros clubes de rugby, com vista a que os
jovenssejamintegradosnosseustreinos.
É através desta abordagem holística que a ERG proporciona uma resposta mais completa às
necessidadesdosseusjogadores,contribuindoparaoaumentodasuaautoestima,resiliência,
oseudesenvolvimentoplenoeodacomunidadeondeestãoinseridos.TalcomodizaMaria,
“Nãoformamosatletas,masapoiamoseinvestimosnaformaçãodepessoas”.
Constatase assim que a ERG privilegia o seu crescimento em profundidade, ou seja, foca
energiaserecursosparaalavancaroimpactosocialnolocalondeestáinserida,registandoo
crescimentoemmagnitudedoseusistemadeactividades.

Ocontrato
O “contrato por objectivos” é uma ferramenta
inovadora criada pela ERG no qual cada criança e
jovem estipulam os seus objectivos de
desenvolvimento pessoal para as principais áreas de
intervenção
–
desportiva,
escolar
e
social/comportamental – objectivos estes que se
comprometem a atingir mediante um representante
da ERG (director, treinador, coordenador de estudo,
médico,fisioterapeuta,ououtrapessoadereferência
paraojogador)eoseuencarregadodeeducação.A

Imagem 3. Assinatura do contrato de um
jogador da ERG
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avaliaçãodocumprimentodosobjectivoséfeitapelosjogadoresemconversasindividuaiscom
os diferentes intervenientes do seu desenvolvimento e são eles próprios que definem quais
são as recompensas ou penalizações a que estão sujeitos, conforme cumpram (ou não) os
objectivos a que propuseram. Ir ao Mac Donalds ou ir ao cinema são das recompensas mais
mencionadas. Com os contratos, fortalecese a capacidade das crianças e jovens lidarem e
valorizaremaautoeheteroavaliação,apoiandoasnodesenhodoprojectodevidaaquesão
estimuladosadesenvolver(veranexoIII).

“Élhesexigidoquetenhamcoragemparacumprirosprópriossonhos”.

Umaequipadedicada
AequipadaERGcontacomumaDireçãoTécnicade7pessoas,1CoordenadorDesportivo,12
Treinadores,1Fisioterapeuta,1Supervisorae2CoordenadoresdaSaladeEstudo,1médico,4
dentistasvoluntários,15“hospedeiras”ecomoapoiodecercade70voluntáriosexternoseda
comunidadequedãoapoioàbiblioteca,aogabinetedeinformática,àorganizaçãodeeventos,
angariaçãodefundosenotransportedejogadores28.
A gestão da ERG é feita de forma partilhada e baseada numa equipa multidisciplinar bem
estruturada,comfunçõesdefinidaseobjectivos,formaçãoemétodosdeavaliaçãoespecíficos.
O organograma mostra as áreas de Coordenação e de trabalho da ERG (ver anexo IV). É
estimuladooprofissionalismoeaformaçãocontínuadetodososcolaboradoreseasposições
cruciaissãoremuneradasdeformaagarantirumaltograudeexigência,focoecontinuidade.

Oorçamento
OorçamentodaERGtemcrescidoconsideravelmentedesdecercade30.000€anuaisnoseu
inicio (2007/2008)  com 60 crianças e sem salas de estudo a funcionar  até 80.046,87€ em
2011/2012.AevoluçãodoorçamentoéapresentadanoanexoV.

Custos
Os custos mais elevados prendemse com os recursos humanos (correspondente a cerca de
51% do orçamento). Os escalões sub14 e sub16 têm um peso considerável no orçamento
porque exigem recursos próprios já que os treinos e torneios são específicos para cada um
destesescalões.Otransporteéasegundamaiorcomponentedoorçamento(16%)eincluia
utilização e aluguer de carrinhas e despesas para levar os participantes diariamente até aos
camposdetreinoetambémaosjogoseconvívios.Oscustoscomoscamposcorrespondema
9%doorçamentototalesãototalmentedestinadosparaoaluguerdestesespaços,umavez
queaERGnãopossuiumcampopróprio.

Receitas
As receitas advêm primordialmente de apoios como a Câmara Municipal de Cascais e de
parcerias com entidades privadas, normalmente negociadas anualmente. Existem ainda
parcerias em géneros ou serviços, que lhe permitem reduzir custos significativos, como por
exemplo, a Escola Superior de Saúde de Alcoitão, que supervisiona a fisioterapia, o Banco
AlimentarcontraaFome,queforneceoreforçoalimentar,aAssociaçãodeRugbydoSulque
proporciona o enquadramento técnico e treinos, o Agrupamento de Escolas de S. João do
Estoril, que cedem instalações desportivas e transportes. Para auto gerar receitas, a ERG
organizadoiseventos–umtorneiodegolfeeumjantaranual–quelhespermiteangariacerca
de12.000€,oquecorrespondea15%doorçamento.
Um grande desafio que a ERG enfrenta é que a maioria das suas receitas financeiras são
obtidas e/ou negociadas numa base anual, sendo necessário entender como a organização

28

http://www.ies.org.pt/content/files/Mar_Abr__Impulso_Positivo_ERG.pdf
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pode desenvolver uma estratégia que lhe permita assegurar fontes de receitas estáveis ao
longodeumperíododetempomaisalargado.

OModelodeNegócio
À medida que a ERG foi crescendo, os factores de sucesso do seu modelo de negócio que
melhor explicam o êxito do seu conceito foram ficando mais claros. No caso do modelo da
ERG,incluemse:
x A missão social clara e abrangente: um forte contributo para o desenvolvimento
completoeaintegraçãosocialdecriançasejovensqueseencontrememsituaçõesde
risco e/ou tenham estruturas familiares e comunitárias “fragilizadas”. Mais do que
“grandes atletas”, querse formar “grandes cidadãos”. Assim, o rugby é a principal
ferramenta usada de forma inovadora, mas inserida no modelo como um meio e
nuncaumfim.
x Ummodeloestruturalquesurgedeumprocessodeintraempreendedorismosocial–
espírito de inovação dentro de uma estrutura já existente que detém um
conhecimento muito profundo da realidade local, ao mesmo tempo que garante um
reconhecimento forte da comunidade e parceiros e partilha de recursos (escritório,
contactos,recursoshumanosformados).
x Aqualidadeeenvolvimentodosrecursoshumanos.Oquefazcomquetudofuncione
é a equipa multidisciplinar que acompanha os jovens. A remuneração das posições
chave é um factor importante. A mobilização de uma equipa de voluntários
comprometidos e com afinidade pelo rugby permite que o projecto continue com a
abrangênciaquetem.
x Acriaçãodeumarededeparceriaseaqualidadedasmesmas.Arelaçãodeconfiança
queexistecomasfamílias,escolaseoutrasentidadeslocaiseasparceriasgarantemo
sucessodosprocessoschavedaERG.Ainiciativaalimentacontinuamenteestarelação,
integrando a comunidade dentro do projeto, sempre com uma atitude flexível,
procurandoadaptarseàsnecessidadeseàspossibilidadesdacomunidade.
x A filosofia educacional baseada na capacitação e responsabilidade. A ERG tem a
preocupação de fazer com que todas as partes envolvidas participativamente na
iniciativa,estimulandoossentimentosdepertençaederesponsabilidade.
x A utilização de ferramentas inovadoras. A ERG desenvolveu um conjunto de
ferramentas e metodologias de trabalho para responder a desafios concretos e que
sãoagoraparteintegrantedoseumodelodeatuação.Umexemploéo,anteriormente
mencionado,contratoporobjectivos.

AdisseminaçãoinformaldomodelodaERG
AreportagemdaReportTV“Ensaiossobreofimdomundo”,deNovembrode2007,sobreo
trabalho levado a cabo pela ERG, em muito contribuiu para a visibilidade da iniciativa.
Surgiram muitas entidades interessadas em implementar o modelo da ERG noutros pontos
geográficos.

ProtocoloentreFederaçãoPortuguesadeRugbyeoProgramaEscolhas
AFederaçãoPortuguesadeRugby(FPR),desdecedoenvolveusenesteprocesso.Emmeados
de2008,aFPRabordouoProgramaEscolhas(PE)29paraestudarapossibilidadededisseminar
o modelo da ERG no âmbito deste programa, com o intuito de levar a pática do Rugby a

29

O Programa Escolhas é um programa de âmbito nacional, tutelado pela Presidência do Conselho de Ministros, e
fundido no Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, IP, que visa promover a inclusão social de
crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais vulneráveis, particularmente dos descendentes de
imigrantes e minorias étnicas, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social. O apoio às
Escolinhas de Rugby insere-se na Medida III que visa contribuir para a dinamização comunitária e cidadania, incluindo
Actividades desportivas e promotoras de estilos de vida saudáveis (Em http://www.programaescolhas.pt/apresentacao).
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criançasejovensoriundosdecontextosdesfavorecidos.Numa primeirafasefoidecidofazer
um piloto, pelo que, em Abril de 2008, no âmbito do Projecto Pular a Cerca (II), nasce a
Companhia do Rugby – Escola de Formação30, através da parceria entre a FPR, o PE, a
AssociaçãodeRugbydoNorte(ARN)eaJuntadeFreguesiadeCampanhã.Estepilotoacabou
por derivar em algo diferente do modelo da ERG, sendo que as especificidades do contexto
ondeestavainseridotambémerambastantediferentes.Porumladoopúblicoalvoeramais
homogéneo(emcontrastecomadiversidadeculturalcaracterísticadaERG)eexistiutambém
o direccionamento para um conjunto de beneficiários mais velhos, com o intuito de os
responsabilizarem pela equipa, capacitandoos através de formação de treinadores/as e
árbitros/as de rugby. O balanço e os resultados deste piloto foram considerados positivos e,
nessesentido,nodia14deDezembrode2008,foicelebradoumprotocoloentreoPEeaFPR
paraacriaçãodemaisquatroEscolinhasdeRugby(ER)noâmbitododosprojectosEscolhas.
Paraesteefeitofoiabertoumperíododecandidaturasinternasparaosprojetosqueestavam
interessadosemimplementaruma ER.Destaformaforamcriadasmaisquatroescolinhasde
rugby  ER Raíz (Porto), ER AfriCá (Caxias), ER Maré Alta II (Peniche) e ER Opção Escola II
(Setúbal).Duranteoperíododeumanoestasescolinhasderugbyforamfinanciadasa100%
pelo Programa Escolhas. No final, em Setembro de 2009, teve lugar o 1.º Encontro de
EscolinhasdeRugbyemVilaNovadeGaia,quereuniuasdiversasescolinhasderugbydeste
programaeondeaERGtambémfoiconvidadaaestarpresente.Oencontrotinhaoobjectivo
de promover o convívio entre as crianças e os jovens das diversas ER. Além do mais, o
encontropretendeumarcarofimdoapoiofinanceirodoPEaestasiniciativas,oquerequeria
que estas se tornassem autónomas e auto sustentáveis. Foi comunicado às escolinhas de
rugbyque,apartirdestemomento,poderiamsecandidatardirectamenteàFPRparateremo
apoio desta entidade. A partir deste momento as ER seguiram caminhos diferentes. A
CompanhiadoRugby,candidatouseà4ªGeraçãodoPE,tendosidoparcialmentefinanciada
poresteprogramaeconseguidoalavancar,anívellocal,osoutrosrecursosfinanceirosenão
financeiros que precisava para manter as suas actividades. A ER Maré Alta II acabou por
acoplarseaumclubederugbyjáexistente.Trêsoutrasencerraram,comoéocasodaERRaíz,
daERAfriCáedaEROpçãoEscolaII.OutrasacabaramporsurgirnestafasecomoaEscolinha
deRugbydasOlaiasdoProjetoSementeseHáEscolhasnoBairro.

ProtocoloentreaFPReaCâmaraMunicipaldeLisboa
NumaalturapróximadacelebraçãodoprotocolocomoPE,foitambémcriadoumprotocolo
com o Departamento do desporto da Câmara Municipal de Lisboa (CML) para implementar
maisduasER–aERdaBoaVistaeaERdaAltadeLisboa.Ambasencontramseactualmente
emfuncionamento,sendoqueaERdaAltadeLisboatemumapoioecontactomaispróximo
da ERG, pelo que se verificam mais semelhanças com o seu modelo (além da missão social
subjacenteedostreinosderugby,existetambémapoioaoníveldassalasdeestudo).

AERGapoiaaformaçãodasuaprimeiraréplicafiel–AEscolinhadeRugbydeS.JoãodaTalha
Verificousemaioritariamenteque,cadaentidadeinteressadaemcriarumaER,tinhacompleta
autonomia para adaptar o modelo à sua realidade e de decidir o que aproveitava das linhas
mestrasdaERG,existindo,porisso,váriasERcommoldesdiferentesdaoriginal.Estefoium
processo de replicação independente, sobre o qual a ERG não deteve responsabilidade e no
qualestevesempredisponívelparapartilharinformaçãoquandolhesolicitado.Jánofinalde
2010 surgiu uma instituição que solicitou o apoio da ERG para criar uma réplica fiel do seu
modelo. A ERG abraçou esta proposta dando oportunidade a que se formasse, no dia 25 de
Janeirode2011,aER deS. JoãodaTalha,aprimeiraréplicafieldomodelo originaldaERG.
EstaERtemasuaorigemnumprojectosocialedesportivopromovidopelaAssociaçãodePais
eEncarregadosdeEducaçãodaEscolaEB1/JIdeValeFigueiraeaJuntadeFreguesiadeSão

30

http://pccr.programaescolhas.pt/
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JoãodaTalha.Atualmenteintegracercade50criançascomidadescompreendidasentreos5
eos12anos,oriundosdafreguesiadeS.JoãodaTalhaearredores.Aparcomalgunsdesafios
que iremos explorar adiante, o bom trabalho desenvolvido no âmbito da ER de S. João da
TalhafoiumfactorqueinstigouasistematizaçãodoprocessodereplicaçãodomodelodaERG,
permitindo,entreoutrosbenefícios,umatransmissãodeconhecimentomaiseficaz.

OencontropromovidoentreosresponsáveisdasEscolinhasdeRugby
A17deAbrilde2010,ocorreuoIEncontroNacionaldosresponsáveisporER,emCoimbra,um
eventoimpulsionadopelaERG,emconjuntocomasERdoBairrodoCerco(Porto)edaAltade
Lisboa.Esteencontrosurgenasequênciadosmuitoscontactosfeitosporváriasentidadespara
pedir informação e apoio à ERG. A reunião teve por objectivo perceber  "Quem somos e de
ondevimos"atravésdapartilhadarealidadedecadaER,independentementedasuafasede
crescimento. Pretendiase também criar uma dinâmica de partilha, cooperação e
aprendizagem para melhorar o funcionamento, enfoque e crescimento de cada ER. No
encontroestiverampresentes,paraalémdosrepresentantesde10ERs,aCâmaraMunicipal
deCoimbra,mediadoreslocaisdacomunidadecigana,FPR,ARN,ARSeoIES.

Osdesafiosdocrescimento
NoIencontronacionaldosresponsáveisporERtambémforamlevantadosalgunsdesafios.
OprimeirodesafioestavarelacionadocomodesviodamissãosocialaqueaERGsepropunha.
EmalgumasERs,odesenvolvimentodesportivodosatletaseolevarorugbyaumpúblicomais
vastotornaramseosobjectivosmaisprioritários.Apesardapráticadedesportoserpositivae
podertambémlevaraumamaiorintegraçãosocial,estadeixadeserafinalidadeúltima.Por
outraspalavras,apráticadoRugbycomeçouadeixardeserummeioparaaintegraçãosocial
decriançasejovensparaserumfimemsimesmo.Éeliminadodestaformaumdosfactores
desucessodomodelodaERG.
«Émuitofácilfazerumaboafiguracomestesmiúdosaníveldesportivo.Emboracommuitas
carências, têm uma força física incrível. O desafio é motiválos e apoiálos a desenvolver, a
focaraenergiaparaaescolaeaserumamelhorpessoa.AERGexisteparafazerintervenção
social,juntocomacomunidade,enãobrilharetenostorneiosouformar“lobos”».
MariaGaivão,DirectoradaERG
O segundo desafio está relacionado com a sustentabilidade das ERs. Este desafio foi
especialmentesentidonoâmbitodasERdoprotocolodoProgramaEscolhas,quegozandode
umapoiofinanceiroquecobriaatotalidadedoscustosdurante2anos,tiveramdificuldadeem
garantirasuasustentabilidadeapósesteperíodo.AgeneralidadedasERalavancaoseuapoio
financeiro, numa base anual, junto de entidades públicas e privadas, existindo o constante
riscodenãoexistiremfundossuficientesparaassegurarasoperaçõesduranteoanoseguinte.
Como o modelo ERG, implica uma visão e ação de médio / longo prazo, é necessário dar
prioridade a estratégias efectivas de obtenção de recursos que permitam sustentar as
actividades durante um período de tempo significativo. Porém a maioria das ER tem
dificuldadeemcaptarosrecursosnecessáriosparaconseguirasuaestabilidadefinanceira.
Verificouse também,no âmbito das réplicas, a ausência de uma rede forte e consolidada de
parcerias capaz de garantir uma intervenção qualificada nas áreas da educação e da saúde.
Tendencialmente,asERdemonstraramdificuldadesaoníveldoenvolvimentodasescolas,das
famílias, no apoio médico, entre outros. A falta desta rede de suporte, por sua vez,
comprometeasustentabilidadeorganizacionaldasiniciativas.
Atrair os recursos humanos adequados, for também um desafio mencionado, em parte
tambémporqueadistribuiçãodosclubesderugby(eporconseguintedaspessoascomligação
a esta modalidade) encontrase assimetricamente distribuído pelo país, existindo uma
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predominânciadosclubesderugbynosuldopaís(57%dosclubesencontraseregistadona
ARS)31.
Finalmente, a falta de militância e motivação das crianças e jovens é outro dos desafios
mencionados. A ERG regista uma taxa média fidelização dos jogadores de 88,5%, porém
muitas das ERs reportaram que foi difícil cativar as crianças e jovens para o rugby e que a
concorrênciadofuteboleoutrasactividadesacabavaporlevarmuitosjogadores.

Anecessidadedereconsideraromodelodecrescimento
No final deste encontro era claro para a equipa da ERG que existia um grande potencial de
atrair várias entidades para replicarem o seu modelo, no entanto, as várias experiências
mostraram que existia o risco de ver a missão e os processos essenciais do modelo ERG
desvirtuados.Algumasperguntasprecisavamdeserrespondidas.OmodelodaERGédefacto
replicável?Sesim,comoéqueesteprocessopodeserestruturado?
MariaestáconvictadequeéimportanteseguirestecaminhodereplicaçãodaERGparaoutros
pontosgeográficos,porqueassimconstróiseuma comunidade maisalargadaque nãopassa
só pela Galiza, e também porque “da união se faz a força” e a união entre várias ER pode
ajudaracontribuirparaasustentabilidadedasmesmas.Porém,Mariatambémreconheceque
nãoquerdesviarsedoquelheéessencialoseufocoeasuapreocupaçãoéaEscolinhade
RugbydaGaliza.

AnexoI
NacionalidadesdosjogadoresdaERG

Nacionalidades dos jogadores da ERG
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31

http://www.fpr.pt/a_fpr/exec_lista_clubes_associados.asp
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ANEXOII
ÁreasdeIntervençãodaERG
ComponenteDesportiva

•Treinos3vezesporsemanaporescalão(megabambis,sub8,sub10,sub12,sub14esub16)
•Participaçãoemconvívioseemjogoscomoutrasequipaseclubes
•Avaliaçãocontínuadaevoluçãofísicaedesportivadecadajovempelostreinadores
•Formaçãoeopçõesapósidadelimite
ComponenteComportamental
•Acompanhamentodaevoluçãocomportamentalcomoapoiodepsicólogo,dasfamíliaseescola
•PromoçãodaresponsabilidadeedosvaloresdoRugbydentroeforadocampo
•ContratosIndividuaiseQuadrodeHonraparaavaliaçãoemotivação
ComponentePedagógica

•DuasSalasdeEstudo(divisãoporanodeescolaridade)abertastodososdiascom
CoordenadoreExplicadores
•Acompanhamentodaevoluçãoacadémicadecadajovem
•Galizotecacomlivrosefilmes
ComponenteligadaàSaúde
•Controlodosparâmetrosbiofísicos,examesmédicosesegurosdesportivos
•Cuidadosdefisioterapianostreinosejogos
•Reforçoalimentar
•Consultasdesaúdeoral
ComponenteFamiliar
•Envolvimentodafamíliacomovoluntários,nosjogoseconvíviosenaavaliaçãodoscontratosdos
filhos
•Encontroscomasfamíliasondesediscutemmelhoresformasdeeducaredeenvolverosfilhos


AnexoIII
Contratoporobjetivos
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AnexoIV
OrganogramadaERG
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AnexoV
EvoluçãodoorçamentodaERG
Evolução do Orçamento da ERG
€84.909,00

€70.702,85

€80.046,87

€59.530,00

€31.100,00

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012



CompontentesdoorçamentodaERG
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EMPREENDEDORISMO SOCIAL EM PORTUGAL – O CASO DA BOLSA DE
VALORESSOCIAIS
Teresa Costa, teresa.costa@esce.ips.pt, Departamento de Economia e Gestão – Escola
SuperiordeCiênciasEmpresariais,InstitutoPolitécnicodeSetúbal
Luísa Carvalho, luisa.carvalho@esce.ips.pt, Departamento de Economia e Gestão – Escola
Superior de Ciências Empresariais, Instituto Politécnico de Setúbal, CEFAGE, Universidade de
Évora



Resumo: A temática do empreendedorismo começou a ser abordada com maior incidência
apenas em meados do século XX, mas sempre com um ênfase nas organizações com fins
lucrativos.Oestudodoempreendedorismosocialdesenvolveuseposteriormente,assumindo
secomoinstrumentodeterminanteparaacriaçãodevalor.Paralelamente,estedesempenha
um papel fundamental na resolução de problemas sociais, desbloqueando barreiras,
identificando e avaliando novas oportunidades, disseminando novas abordagens e propondo
soluções em áreas onde o Estado Providência falha. Este caso dividese em duas partes. Na
primeira parte é realizado um enquadramento teórico sobre empreendedorismo e inovação
socialconsiderandoasabordagensmaisrecentes.Nasegundaparteéapresentadoocasoda
BolsadeValoresSociais(BVS),identificandoumconjuntodeacções,boaspráticasepropostas
inovadorasquepermitemaatraçãoderecursosfinanceirosevisamacriaçãodevalorsocial,
através da solução de problemas sociais, nomeadamente o da erradicação da pobreza, da
marginalidade e solidão, entre outros. A BVS reproduz o ambiente de uma bolsa de valores
facilitando o encontro entre organizações da sociedade civil em diferentes áreas e os
investidores sociais que adquirem ações sociais. Seguindo o exemplo do que ocorre no
mercadodecapitais,aBVSpromovearelaçãoentreaorganizaçãoeoinvestidorsocial.Ocaso
foi desenvolvido procurando identificar alguns aspetos chave, nomeadamente, o grau de
atração dos projetos incluídos na BVS, as possíveis razões associadas à atração do
investimento, bem como a identificação das diferentes dimensões do valor gerado pelas
organizações. Por último, acreditamos que este caso pode contribuir para uma melhor
compreensão dos fatores que promovem a atratividade dos projetos sociais, salientando a
importância da disponibilização de informação transparente suportada em métricas
adequadas à quantificação do valor gerado e ao seu contributo para o bem estar das
populações.
PalavrasChave:Empreendedorismo,criaçãodevalor,estudodecaso.

Abstract:Thestudyofentrepreneurship,withspecialemphasisonprivateorganizations,was
developedwithincreasingaccuracyin the20th century.Thestudyofsocialentrepreneurship
has developed and now plays a significant part in creating value. It also plays a key role in
solving social problems, unlocking barriers, identifying and evaluating new opportunities,
disseminating new approaches and proposing solutions in areas where governments have
failed. This case study first presents a literature review on social entrepreneurship and
entrepreneurs, and considers different approaches and perspectives. It then looks into the
SocialStockExchange(SSE),whichreplicatestheatmosphereofastockexchangeanditsrole
in approaching civil society organizations and investors. The case study identifies several
important issues, such as the degree of project attractiveness; the reasons behind project
attractivenessintermsoffunding;thesustainabilityofprojectswithrelationtotheireconomic
dimension (e.g., job creation), social dimension (e.g., resolution of a social need for a
vulnerable group) and environmental dimension (e.g., reduction of impacts on the
environment).Webelievethatthispapercontributestoabetterunderstandingofthefactors
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that promote the attractiveness of social projects.  It highlights the importance of the
availabilityofaccurateinformationthatissupportedinmetricsthatmeasurethevaluecreated
bytheseprojectsanditscontributiontothewelfareofpopulations.
Keywords:Entrepreneurship,valuecreation;casestudy.

1. Revisãodeliteratura
1.1.EmpreendedorismoSocial
Empreendedorismo social é uma área de estudo recente no que respeita à definição e
compreensãodoseuconteúdo,oquesetraduznanãoexistênciadedefiniçõesconsensuais,
encontrandosediversasabordagensnaliteratura(SeeloseMair,2005).
O empreendedorismo social poderá ser desenvolvido em diversos contextos, ainda que a
maioria dos estudos se referiram ao domínio público (Lewis, 1980; King e Roberts, 1987).
Outraabordagemrefereodesenvolvimentodemodeloscomunitários,osquaisapoiampobres
e grupos socialmente vulneráveis (Cornwall, 1998). De acordo com (Dees, 1998a),
empreendedorismosocialdizrespeitoaosnovosempreendimentossemfinslucrativosepode
incluir também empreendimentos de negócios de propósitos sociais, tais como, bancos de
desenvolvimento comunitário com fins lucrativos e organizações híbridas. Segundo Fowler
(2000), o empreendedorismo social é a criação de estruturas, relações, instituições,
organizações e práticas sócioeconomicamente viáveis, que fornecem e mantêm benefícios
sociais. Para Hilbert e Hogg (2002), empreendedorismo social envolve comportamentos
empreendedoresparafinssociais,emvezdefinseconómicos,oualternativamente,ousodos
lucrosgeradosparabeneficiarumdeterminadogrupodesfavorecido.Porúltimo,paraSeelose
Mair (2005), empreendedorismo social é um termo utilizado relativamente a um número de
organizaçõesquecriarammodelosparasatisfazereficientementenecessidadeshumanasonde
osmercadosexistentesfalharamnessecompromisso.
Sistematizando,arevisãodeliteraturasobreempreendedorismosocialpoderáseragrupada,
empelomenos,trêsvertentes(CostaeCarvalho,2012):
x Vertente1:Empreendedorismosocialrefereseàsiniciativasdasorganizaçõessociais
na busca de estratégias de financiamento alternativas ou como forma de criar valor
socialatravésdepráticasdegestão(Dees,1998a;Boschee,1998;Austin,etal.,2006).
x Vertente 2: Empreendedorismo social como sendo as iniciativas de empreendedores
sociais independentes que procuram aliviar um problema social e catalizar a
transformaçãosocial(Alvord,etal,.2002,2004).
x Vertente 3: Entende empreendedorismo social como um conjunto de práticas de
responsabilidade social de empresas envolvidas em parcerias com outros setores
(Waddock,1988;SagawaeSegal,2000).
As diversas abordagens apresentam pontos em comum, o empreendedorismo social é
entendido como uma forma de resolução de problemas e necessidades sociais, ainda que
numas abordagens se imprima maior importância às organizações sem fins lucrativos e
noutrassejaevidenciadaaimportânciadasorganizaçõescomfinslucrativos.

1.2.Empreendedorsocial
Diversos autores consideram o empreendedor social como factor fundamental para a
definiçãodeempreendedorismosocial.UmadasprimeirasabordagensfoipropostaporDees
(1998b), a qual refere que os empreendedores sociais desempenham o papel de agentes de
mudançanosetorsocial.Estesadotamamissãodecriaremantervalorsocialenãoapenas
valorprivado,reconhecemasnovasoportunidadesparaservirasuamissão,envolvemsenum
processo de inovação contínua, adaptamse e promovem a aprendizagem, agem
audaciosamentesemselimitarpelosrecursosquepossuemerevelamumelevadosentidode
responsabilidadecomosfinsqueasuaorganizaçãopretendeatingir.Também,Sullivan,etal.
(2002)consideramqueosempreendedoressociaisdiferemdosrestantesempreendedoresem
termos da sua missão. Para Bornstein (1998) o empreendedor social abre novos caminhos
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combinando um espírito visionário, criativo e ético que permite a resolução de problemas
reais.Thompson(2002)entendeoempreendedorsocialcomooindivíduoqueidentificauma
oportunidade para satisfazer uma necessidade não correspondida, que o Estado não irá, ou
não poderá satisfazer. Deste modo, juntam os recursos necessários (normalmente pessoas,
muitas vezes voluntários, dinheiro e instalações) para alcançar a sua missão. Assim, os
empreendedoressociaistêmemcontaosvalorescomportamentaisespecíficos,destacandose
os valores de solidariedade entre pessoas e grupos sociais. Estes valores concretizamse
atravésdaescolhadosbenseserviçosaproduzirenorecrutamentodoscolaboradores,tendo
por missão as necessidades do públicoalvo. De acordo com Morse e Dudley (2002), o
empreendedor social pode também ser entendido como o empreendedor cívico, ou seja,
aquele que combina o espírito empreendedor e o espírito de comunidade para criar capital
socialnoprocessodemelhoriacomunitária.
Atendendoàdefiniçãodeempreendedorsocialeàssuascaracterísticas,e,parafinalizaresta
análiseprocederemosàcomparaçãoentreempreendedoreempreendedorsocialatendendoà
dimensãoética,objectivosemissão(tabela1).

Tabela1.Comparaçãoentreempreendedoreempreendedorsocial

Ética

Objetivos
Missão

Empreendedor
Empreendedor Social
Os empreendedores podem adoptar uma Os valores éticos que guiam os empreendedores
abordagem ética nos seus negócios ainda sociais ajudam a garantir que os fundos públicos
que não hajam evidências na literatura que sãobemgastos,asideiasnãosãocorrompidaspor
sugiramumaidenticaçãocomfortesvalores interesses escondidos e que estão totalmente
éticos.
comprometidos com o trabalho da sua
organização.
e Osempreendedoresdenegócios procuram o Os objetivos e missão distinguem os
lucro.
empreendedoressociais.

Os empreendedores sociais são dirigidos por um
foconasatisfaçãodeobjetivossociais.

Fonte:Leadbeater,1997;adaptado

2. Estudodecaso:BVS
2.1.Metodologia
Ametodologiaadotadaparaesteestudoéadeestudodecaso,umavezqueestametodologia
possibilita que o investigador se concentre em situações específicas e que identifique
processos interativos (Bell, 1997). Este estudo de caso comporta uma investigação empírica,
com recurso a um estudo de campo, que envolveu diversas fontes de informação,
respetivamente, análise documental, entrevistas, observação direta entre outros artefatos
físicos(Yin,1994).
Para proceder ao enquadramento teórico sobre empreendedorismo e inovação social e
caracterizaçãodaBVSedosseusrespectivosprojetos,assimcomoàidentificaçãodograude
atração dos mesmos, das possíveis razões associadas à atração do investimento e à
identificaçãodasdiferentesdimensõesdovalorgeradopelasorganizações,utilizouse:
x Análisedocumentalparaaabordagemconceptual;
x ObservaçãodiretaeanálisedocumentalparacaracterizaraBVS;
x TrabalhodecampodesenvolvidoentreMarçoeMaiode2012,quetevecomosuporte
entrevistasdirectasainformadoreschave,juntodaBVSedospromotoresdosprojetos
pertencentesàBVS.

2.2.CaracterizaçãodaBVS
ABVSincluidiversosprojetos,osquaisdemonstramalcançarresultadossustentáveisnasáreas
da educação e do empreendedorismo social. A análise dos projetos incluídos na BVS mostra
um conjunto de soluções sociais que atendem a diferentes necessidades nos mais diversos
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contextos,principalmentenosgruposmaisvulneráveisealvodeexclusãosocial.Estemodelo
definanciamentopossibilitaaatraçãoderecursosfinanceiros,recriandooambientedabolsa
de valores e promovendo o encontro entre os projetos sociais e os potenciais investidores.
Desta forma, é possível promover o investimento social, desafiando os investidores a
escolheremprojetosquegeramvalorsocial.

2.3.AnálisedosprojetosdaBVS
A informação recolhida foi organizada de acordo com três objetivos: grau de atração dos
projetos(tabela2);estruturaerazõessubjacentesàatração(tabela3);avaliaçãodosprojetos
emtermosdesustentabilidade(tabela4).
De modo a compreender o grau de atração dos projetos a tabela 2, lista os projetos
disponíveis em Abril de 2012 na BVS apresentando o valor dos projetos, ações vendidas e
fundosgerados.

Tabela2–ProjetosfinanciadosBVS
Nomedoprojeto
"CentroABCRealPortugal"
"PoloSocialManto”
"ProjetoViver,CrescereIntegrar"
"SocialInnovationChallenge"
“AVidaVale”
“AgênciaODM”
“Audiodescrição.pt–ouço,logovejo”
“CapitalAldeia”
“CasadaCidadania”
“CentrodeInterpretaçãodaAbelha”
“CidadaniaPlena”
“CozinharoFuturo”
“CrescerComAfetividade”
“Crescerdos8aos80”
“EC3,EcoCentrodeCompostagemCaseira”
“EducaçãoéaMelhorPrevenção”
“EfeitoD”
“FormarCampõesparaaVida”
“LarTelhadinho”
“LavandariaSolidária”
“MaisCuidados,MaisIntegrados”
“PassosdeTempo”
“PiscinaTerapêuticaos4Elementos”
“Porti”–ProjectodeApoioati
“PortodeAbrigo”
“RetalhosdeEsperança”
“Riréomelhorremédio?”
“SaúdeaSorrir”
“SemearoFuturo”
“ServiçodeIntervençãoeApoioàCriança”
“UMAD”

Valor
do Ações
%
projeto
vendidas
financiada
50.000,00
160,00
0,32%
42.872,00
20.677,00
48,23%
22.100,00
2.034
9,20%
15.200,00
5.549,00
36,51%
50.000,00
10.469,00
20,94%
160.000,00
71.100,00
44,44%
20.000,00
20.000,00
100,00%
94.500,00
1.295,00
1,37%
150.000,00
1.490,00
0,99%
229.765,00
43.445,00
18,91%
72.720,00
571,00
0,79%
165.000,00
165.000,00
100,00%
68.500,00
650,00
0,95%
80.648,00
21.556,00
26,73%
38.644,00
135,00
0,35%
200.000,00
2.885,00
1,44%
97.388,00
48.128,00
49,42%
53.880,00
1.240,00 2,30%
200.000,00
4.441,00
2,22%
164.733,00
46.935,00
28,49%
20.470,00
15,00
0,07%
46.420,00
12.364,00
26,64%
118.000,00
1.856,00
1,57%
14.835,00
2.636,00
17,77%
129.600
2.855
2,20%
5.000,00
5.000,00
100,00%
134.000,00
28.988,00
21,63%
112.376,00
2.148,00
1,91%
100.000,00
27.012,00
27,01%
58.469,00
4.633,00
7,92%
50.000,00
50.000,00
100,00%

Fonte:Elaboradopelosautores

De acordo com a tabela anterior verificase que 48% (15 projetos) dos projetos atraíram
menosdoque10%definanciamento,7%(2projetos)entre10%e20%,19%(6projetos)entre
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20%e30%,3%(1projeto)entre30%e40%,10%(3projetos),entre40%e50%efinalmente
13%(4projetos)foramfinanciadosa100%.
Esta análise sugere que o nível de atracção dos projetos varia, dependendo o seu
financiamento de vários fatores, tais como, o perfil e proatividade dos empreendedores
sociais,oenvolvimentodosstakeholders,aidadedoprojeto,aregiãoeotipodepúblicoalvo.
De modo a compreender as razões que determinam a atratividade dos projetos, foram
estudadasalgumasdassuascaracterísticas,nomeadamente:adatadeinício,aregião,otipo
de atividades, o tipo de organização (IPSS; organização pública ou privada), o perfil do
empreendedorsocial,aparticipaçãodosstakeholderseopúblicoalvo(tabela3).

Table3–Análisedaatratividadedosprojetos
+

Públicoalvo

"Centro ABCReal Crianças e jovens
Portugal"
autistas

%financiada

Data

Área
intervenção

de

Educação/Educaç
ãoespecial
Empreendedoris
mo
Social/
Desenvolvimento
socioeconómico
Educação
e
cidadania
Educação/Educaç
ão
para
a
sustentabilidade
Empreendedoris
mo
Social/
Desenvolvimento
socioeconómico
Educação
e
cidadania
Educação/Educaç
ão
para
a
sustentabilidade
Empreendedoris
mo
Social/
Desenvolvimento
socioeconómico
Educação
e
cidadania
Empreendedoris
mo
Social/
Desenvolvimento
socioeconómico

NUTII

Área
geográfica IPSS

Lisboa

Nacional

Sim

Lisboa

Regional

Sim

Lisboa

Regional

Não

Lisboa

Nacional

Sim

Alentej
o

Regional

Sim

Lisboa

Nacional

Sim

Lisboa

Regional

Não

Alentej
o

Regional

Não

Algarve Regional

Sim

Centro

Regional

Não

Regional

Não

Regional

Sim

Regional

Não

Regional

Sim

Regional

Não

0,32%

2011

48,23%

2011

9,20%

2011

"Social Innovation Estudantes
do
Challenge"
ensinosecundário

36,51%

2011

“AVidaVale”

20,94%

2011

44,44%

2009

100,00%

2010

1,37%

2009

0,99%

2010

18,91%

2009

0,79%

2010

100,00%

2010

0,95%

2011

26,73%

2010

0,35%

2011

Educação
e
cidadania
Lisboa
Educação/Educaç
ão
para
a Alentej
sustentabilidade o



Educação/Educaç
ão
para
a Centro

"Polo
Social
Manto”
"Projeto
Viver,
CrescereIntegrar"

“AgênciaODM”

Populações
carenciadas
Populações
imigrante

Populaçãoidosa
Estudantes
do
ensinosuperior

“Audiodescrição.pt
o”
Deficientesvisuais

Populaçãoruralda
“CapitalAldeia”
AldeiadeSafara
“Casa
da Diferentes grupos
Cidadania”
sociais
“Centro
Interpretação
Abelha”

de
da Apicultores
de
TerraChã
Mulheres
imigrantes  Brasil
e países africanos
de
língua
“CidadaniaPlena” portuguesa
“Cozinhar
o
Futuro”
Mãesadolescentes
“Crescer
Com Jovens
Afetividade”
institucionalizados
“Crescer dos 8 aos
80”
“EC3, EcoCentro
de Compostagem
Caseira”

Famílias
desfavorecidas
Crianças
do
infantário
ao
secundário

“Educação é a
MelhorPrevenção” Filhos,paiseavós

1,44%

Educação
e
cidadania
Lisboa
Empreendedoris
moSocial
Lisboa
Empreendedoris
moSocial
Norte

Internacion
al
Sim
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sustentabilidade

Portadores
de
Trissomia21
Crianças/jovens
com
carências
socioeconómicas
do Ensino Básico
em
bairros
“Formar Campões considerados de
paraaVida”
risco
Pessoas
portadoras
de
deficiência mental
“LarTelhadinho”
eseuspaisidosos
“EfeitoD”

“Lavandaria
Solidária”

Pessoas
carenciadas

“Mais Cuidados,
MaisIntegrados”
Minoriasétnicas
“PassosdeTempo”
“Piscina
Terapêutica os 4
Elementos”

Populaçãoidosa
Pessoas
com
deficiência mental
emultideficiência
Adolescentes em
contextos
“Por ti” – Projecto familiares
deApoioati
carenciados
Pessoas
com
atraso
de
desenvolvimento
intelectual
de
famílias
“PortodeAbrigo” carenciadas
Mulheres
de desempregadas na
ilhadaMadeira
Crianças
hospitalizadas,
famílias
e
“Rir é o melhor profissionais
da
remédio?”
saúde
Populações
desfavorecidas,
residentes
no
“SaúdeaSorrir”
Porto
Pessoas
de
deficiências
auditivas
e/ou
“SemearoFuturo” autismo.
Crianças
com
necessidades
“Serviço
de especiais
em
Intervenção
e contextoescolar,e
ApoioàCriança”
respetivasfamílias
“Retalhos
Esperança”

Empreendedoris
moSocial

49,42%

2009

Lisboa

Nacional

Sim

2,30%

2011

2,22%

2010

28,49%

2011

0,07%

2011

26,64%

2010

Educação
e
cidadania
Empreendedoris
mo
Social/
Desenvolvimento
socioeconómico
Empreendedoris
mosocial/criação
deemprego
Empreendedoris
mo
Social/
Desenvolvimento
socioeconómico
Educação
e
cidadania

Lisboa

Nacional

Não

Lisboa

Regional

Sim

Centro

Regional

Sim

Centro

Regional

Sim

Lisboa

Regional

Não

1,57%

2010

Educação/Educaç
ãosocial
Centro

Regional

Sim

17,77%

2010

Educação
cidadania

Lisboa

Regional

Sim

2,20%

2010

Sim

2011

Lisboa
Região
Aut.
Madeir
a

Nacional

100,10%

Empreendedoris
mosocial
Empreendedoris
mo
Social/
Desenvolvimento
socioeconómico

Regional

Sim

21,63%

2009

Empreendedoris
mo

Lisboa

Regional

Sim

1,91%

2010

Empreendedoris
mosocial

Norte

Regional

Sim

27,01%

2010

Empreendedoris
mosocial

Lisboa

Regional

Sim

7,92%

2010

Educação
especial

Lisboa

Regional

Sim

e

Fonte:Elaboradopelosautores
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Aanálisedatabela3nãopermiteidentificaraexistênciadepadrõessimilaresnosprojetosda
BVS.Contudo,aanálisedosprojetostotalmentefinanciados(100%)possibilitaaidentificação
dealgunsvetorescomuns.Osquatroprojetosfinanciadosnasuatotalidade(100%)são:
  “Cozinhar o Futuro”: consiste num projeto inovador que tem como objetivo preparar o
futuro de mães adolescentes, na sua maioria solteiras e provenientes de famílias
desfavorecidas. Este projeto pretende providenciar formação profissional e suporte a estas
jovensmães,oferecendolhesumprojetodevida.
“UMAD”:esteprojeto,daFundaçãodoGilemparceriacomoHospitaldeSantaMaria,teve
início em 2006 com a circulação da primeira carrinha equipada com um consultório de
especialidade e respetiva equipa médica. Desde 2009, que circula um segundo veículo para
apoioàscriançasdosHospitaisDonaEstefâniaeFernandoFonseca.Oobjectivodesteprojeto
consiste na prestação de cuidados de saúde em casa das crianças, ajudando as famílias a
ganharemautonomianosprocessosassociadosaostratamentos.
“Audiodescrição.pt”:esteprojeto,dirigidoainvisuais,temcomoobjetivoaimplementação
da audiodescrição em todas as manifestações artísticas e culturais do país. Este recurso
tecnológico permite perceber cenários e ambientes, figurinos, expressões faciais, linguagem
corporal,entradaesaídadepersonagensdecena,eoutrassituaçõesfrequentesemtelevisão,
cinema, teatro, museus, exposições e outras formas artísticas, permitindo ao invisual
complementarosentidodamanifestaçãoartísticocultural.
  “Retalhos de Esperança”: este projeto tem como objetivo utilizar peças de vestuário para
produzirnovaspeçasdeacessóriosparaolar,ouseja,transformarroupausadaempeçasde
ménage sofisticadas, desde edredões, cortinados, tapetes, etc. O projeto emprega mulheres
desempregadasdaIlhadaMadeira.
Osdoisprimeirosprojetosdesenvolveramseemparceriacomumconjuntodestakeholderse
patrocinadores que tiveram um contributo importante no que concerne à viabilidade dos
mesmos.
O terceiro projeto tem também a participação de vários stakeholders. Estes estão ligados a
organizações de reputação com uma vasta rede de contactos e com um historial de sucesso
emváriosprojetos.Parecepoisqueumconjuntodevariáveiscomoexperiência,proatividade
empreendedora e participação de um conjunto de stakeholders determinantes podem ser
variáveisimportantesnosucessodestetipodeprojetos.
Oquartoprojeto,deâmbitomaisregional,depequenadimensão,e,consequentemente,com
ummontantedeinvestimentomaisreduzido,revelaaimportânciadaparticipaçãolocal,onde
acomunidadeseconstituicomooparceiroprincipal.
Porúltimo,foiavaliadaasustentabilidadedosprojetosconsiderandoasdimensõeseconómica
(ex: criação de emprego), social (ex: solução para uma necessidade social de um grupo
vulnerável) e ambiental (ex: redução de impactos no ambiente). A tabela 4 apresenta os
resultadosdestaanálise.

Tabela 4 Avaliação da sustentabilidade dos projetos da BVS (resultados da recolha de
informação)
Nomedoprojeto

Públicoalvo

"CentroABCRealPortugal"

Criançasejovensautistas

x





"PoloSocialManto”

Populaçõescarenciadas

x

x



"ProjetoViver,CrescereIntegrar"

x





"SocialInnovationChallenge"

Populaçõesimigrantes
Estudantes
do
ensino
secundário

x





“AVidaVale”
“AgênciaODM”

Populaçãoidosa
Estudantesdoensinosuperior

x
x







x





“Audiodescrição.pt – ouço, logo Deficientesvisuais

Social

Económico

Ambiental
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vejo”
População rural da Aldeia de
Safara
Diferentesgrupossociais

“CapitalAldeia”
“CasadaCidadania”

x
x

x





“CentrodeInterpretaçãodaAbelha” ApicultoresdeTerraChã
Mulheres imigrantes  Brasil e
países africanos de língua
“CidadaniaPlena”
portuguesa

x

x



x

x



“CozinharoFuturo”

Mãesadolescentes

x

x



“CrescerComAfetividade”

Jovensinstitucionalizados

x





“Crescerdos8aos80”
“EC3, EcoCentro de Compostagem
Caseira”
“EducaçãoéaMelhorPrevenção”

Famíliasdesfavorecidas
Crianças do infantário ao
secundário
Filhos,paiseavós

x





x
x




x


“EfeitoD”

x

x



x





“LarTelhadinho”

PortadoresdeTrissomia21
Crianças/jovenscomcarências
socioeconómicas do Ensino
Básico
em
bairros
consideradosderisco
Pessoas
portadoras
de
deficiência mental e seus pais
idosos

x





“LavandariaSolidária”

Pessoascarenciadas

x

x



“MaisCuidados,MaisIntegrados”

Minoriasétnicas

x





x





x





x





x

x



x

x

x

x





x





x

x



x





“FormarCampõesparaaVida”

“PassosdeTempo”
“Piscina
Terapêutica
Elementos”

os

“Porti”–ProjectodeApoioati

Populaçãoidosa
4 Pessoas com deficiência
mentalemultideficiência
Adolescentes em contextos
familiarescarenciados

Pessoas com atraso de
desenvolvimento intelectual
“PortodeAbrigo”
defamíliascarenciadas
Mulheres desempregadas na
“RetalhosdeEsperança”
ilhadaMadeira
Crianças
hospitalizadas,
famílias e profissionais da
“Riréomelhorremédio?”
saúde
Populações desfavorecidas,
“SaúdeaSorrir”
residentesnoPorto
Pessoas com deficiências
“SemearoFuturo”
auditivase/ouautismo.
Crianças com necessidades
“Serviço de Intervenção e Apoio à especiaisemcontextoescolar,
Criança”
erespetivasfamílias

Fonte:Elaboradopelosautores

A informação referente à sustentabilidade dos projetos está organizada de acordo com a
tabela 4, de uma forma simplificada que pretende expressar uma perspetiva global das três
dimensõesdasustentabilidadeavaliadas.
A razão porque se optou por esta abordagem prendese com a dificuldade de recolha de
informação objetiva, junto das organizações, no que concerne a indicadores mais objetivos,
assim como à heterogeneidade das atividades e da informação disponível por parte destas
organizações.Estasdificuldadesrelacionadascomadefiniçãodemétricaseconómicasesociais

179





14.ºWORKSHOPAPDR|EMPREENDEDORISMOEDESENVOLVIMENTOREGIONAL
5deOutubrode2012|ESCEInstitutoPolitécnicodeSetúbal
que permitam, quantificar o valor social gerado pelos projetos em estudo, são também
referidasporváriosautores(Austinetal.,2006),tendosidoevidenciadasnoenquadramento
teórico. Apesar de Young, (2006) referir o esforço que tem sido desenvolvido, por parte das
organizações sociais, na criação deste tipo de métricas que permitam medir o valor social
criado,contudo,nosprojetosemestudonãofoipossívelaidentificaçãodestasmétricas.
Aanálisedatabela4revelaqueacriaçãodevalormaisrelevantegeradapelosprojetoséde
ordemsocial.Contudo,algunsdelesgeramtambémvaloreconómico,emparticularatravésda
criaçãodeempregoedasreceitasprovenientesdasprestaçõesdeserviços.

3.Consideraçõesfinais
Este caso aborda os temas do empreendedorismo social e do empreendedor social,
destacando o papel deste último em diferentes tipos de organizações. O mesmo permitiu
formularasseguintesconsiderações:
1.
As diferentes organizações que intervêm no domínio do empreendedorismo social
podem impulsionar o envolvimento dos diversos agentes e grupos de interesse para a
prossecuçãodasuamissãosocial.
2. A valorização da actividade económica ao serviço das necessidades sociais, a distribuição
maisequitativadosrendimentos,acriaçãodeempregoederiquezasolidáriaeascorrecções
dosdesequilíbriosdomercadodetrabalhosãofactoreschavedeintervençãonestedomínio.
3.
O empreendedorismo social começa a ter cada vez mais importância devido ao
aumentodasnecessidadessociaisnãosatisfeitaspelosgovernos.
Ocasopermitiucompreenderadependênciadaatratividadedosprojetosemrelaçãoaalguns
fatores, nomeadamente, a proatividade dos empreendedores sociais que dinamizam os
projetos,oenvolvimentoeoapoiodestakeholdersdeterminanteseexperientes,aidadedo
projeto,aregiãoeotipodepúblicoalvo.Contudo,estesfatoresnãoconstituemumpadrão
transversalatodososprojetosanalisados.Foi,noentanto,possívelidentificaralgunsvetores
comuns relativos aos projetos financiados a 100%, sendo de salientar o elevado grau de
envolvimento de diversos stakeholders e patrocinadores, a ligação com organizações
reputadas, a existência de redes de contactos relevantes, a experiência e o sucesso de
organizações parceiras e a proatividade dos empreendedores sociais. Estes factores comuns
aos quatro projetos totalmente financiados parecem ser determinantes para garantir a sua
atratividade.
Foi também possível compreender que as organizações sociais envolvidas não dispõem de
métricas adequadas à quantificação da criação de valor. A existência deste tipo de métricas
pode ser determinante na melhoria do desempenho das organizações. A disponibilidade de
informaçãotransparenteeorganizadasobreovalorgeradopelosprojetospoderiacontribuir
para a melhoria dos seus resultados através do reconhecimento da sua actividade pela
comunidade,pelosinvestidoresepelosdemaisstakeholders.
Porfim,oestudoapresentaumadiversidadedeprojetosquepropõemsoluçõescriativaspara
a resolução de necessidades sociais em várias áreas de intervenção, particularmente no que
respeitaàcoesãosocialedesenvolvimentoregional,assumindoseosempreendedoressociais
como atores principais que contribuem de forma decisiva para a melhoria do bemestar das
populações.
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O EMPREENDEDORISMO SOCIAL COMO PROMOTOR
DESENVOLVIMENTOREGIONAL:OCASODOMICROCRÉDITO

DO

RaquelPereira,raquel.pereira@esce.ips.pt,ESCEIPS
AnaRolo,ana.rolo@esce.ips.pt,ESCEIPS

RESUMO: O Empreendedorismo social é, hoje em dia, amplamente reconhecido como uma
importante fonte de progresso e coesão social, capaz de criar valor social, com contributos
decisivos na luta contra a pobreza, a exclusão social e o desemprego, questões chave do
desenvolvimento regional. O presente trabalho pretende apresentar o microcrédito para
mostrarcomo“pequenas”iniciativasempreendedores,assentesemideiassimples,podemter
impactos significativos no desenvolvimento regional. Ao promover novas iniciativas
empreendedoras,facilitandooacessonãoapenasarecursosfinanceiros,comotambémauma
rede de microempresários que se apoiam mutuamente, o microcrédito funciona como
mobilizadordecapitalsocialque,deoutraforma,estariavedadoàspopulaçõesmaispobres.
Pretendese concretamente apresentar como estudo de caso a aplicação do conceito de
microcrédito emPortugal,que desde1998temsidofomentado pelaAssociaçãoNacionalde
Direito ao Crédito (ANDC). A associação permite que pessoas excluídas do crédito bancário
possamcriaroseupróprioemprego,nestecasonãoatravésdaconcessãodiretadecrédito,
mas pela préavaliação do negócio que o microempresário pretende desenvolver, apoio na
preparação das candidaturas ao financiamento bancário e acompanhamento na fase de
implementação e desenvolvimento das iniciativas apoiadas. Segundo dados da ANDC, até
agostode2012,aassociaçãoapoiouocréditoa1726projetosempresariais,numtotaldemais
de 9.8 milhões de euros de crédito concedido, viabilizando a criação de 2183 postos de
trabalho.
PalavrasChave: Empreendedorismo social, capital social, desenvolvimento regional,
microcrédito,Portugal.

ABSTRACT:Socialentrepreneurshipisnowadayswidelyrecognizedasanimportantsourceof
progress and social cohesion, capable of creating social value, with decisive contributions
againstpoverty,socialexclusionandunemployment,keyissuesofregionaldevelopment.This
paper aims to present the microcredit example to show that "small" entrepreneurial
initiatives, based on simple ideas, could have significant impacts on regional development.
Microcreditpromotesnewentrepreneurialinitiatives,allowaccesstofinancialresourcesand
to a microentrepreneurs network who are mutually supportive, mobilizing social capital that
otherwisewouldbebannedtopoorerpeople.Thecasestudyistheapplicationofmicrocredit
inPortugal,whichhasbeenencouragedbytheANDC(NationalAssociationofCreditAccess)
since1998.Thisassociationallowspeopleexcludedfrombankingcredit,createtheirownjob,
not by direct credit, but supporting credit access, through preevaluation of business idea,
preparation of business plan to present to bank institutions and monitoring the
implementation and development of approved projects. According to data from ANDC, until
August 2012, the association supported 1726 business projects, totalizing more than 9.8
millioneuros,enablingthecreationof2183jobs.
Keywords: Social entrepreneurship, social capital, regional development, microcredit,
Portugal.

1. Introdução
Especialmente numa altura em que osefeitos sociais de uma crise económicofinanceira tão
acentuada e prolongada, como a que vivemos, mais se fazem sentir, o empreendedorismo
social pode contribuir para a construção de uma sociedade global mais sustentável, mais
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solidária e justa, pela contribuição inegável na resolução dos problemas sociais das
comunidades, aumentando o valor económico das atividades sociais e permitindo uma
distribuiçãomaisjustadariqueza.
O empreendedorismo social distinguese pela centralidade da dimensão social e ambiental,
pelos valores humanos que partilha e pela maior preocupação com o Ser Humano e com o
bemestar da sociedade. No cumprimento da sua missão social, o empreendedorismo social
apresenta um elevado potencial de inovação social, pela procura de soluções inovadoras,
através de novas abordagens na resolução das necessidades sociais. Os empreendedores
sociaissãoagentescatalisadoresdemudança,aocontribuíremparaaresoluçãodeproblemas
sociais negligenciados ou insuficientemente resolvidos, quer pelo sector público, quer pela
iniciativaprivadamercantil.Capazesdemudarmentalidadesecontribuirparanovasdinâmicas
sociais, estas iniciativas empreendedoras têm um elevado impacto regional, podendo ser
replicadasnoutroscontextos,oualargadasaumaescaladeatuaçãomaisampla.
As iniciativas de empreendedorismo social são orientadas para o valor social das suas
atividades,oquesignificaque,aocontráriodasorganizaçõesorientadasparaolucro,prestam
serviços de interesse geral à comunidade ou aos seus membros, com o propósito de atingir
objetivossociais,emdetrimentodamaximizaçãodoslucros.
Ao corresponsabilizar os indivíduos na angariação de recursos e na resolução dos seus
problemas, o empreendedorismo social fomenta uma cultura de responsabilidade social,
promovendo a participação de indivíduos e comunidades em ações coletivas, em prol dos
objetivos comuns. O seu funcionamento, baseado em valores de confiança, solidariedade e
participaçãoativadoscidadãos,fazemdestetipodeiniciativasabasedeumanovaformade
governação mais participativa e inclusiva. Por outro lado, atuando numa lógica de
proximidade, o empreendedorismo recorre preferencialmente aos recursos e agentes
económicoslocais,atravésdeparceriaseredes,potenciandoodesenvolvimentoregional.
O caso do microcrédito ilustra como “pequenas” iniciativas empreendedores, assentes em
ideiassimples,podemterimpactossignificativosnodesenvolvimentoregional.Oconceitode
microcrédito surgiu na década de 70, associado ao projeto do professor Muhammad Yunus,
PrémioNobeldaPazem2006,econsistiuememprestarpequenasquantiasaosmaispobres
para desenvolvimento do seu próprio negócio, sem exigir qualquer garantia, apenas na base
da confiança de que os pobres são igualmente dignos de crédito e honram os seus
compromissos. O projeto do microcrédito permitiu a milhares de pobres do Bangladesh,
excluídos do sistema bancário tradicional, ter acesso a recursos financeiros e contactos
pessoaiseempresariasquelhespermitiudesenvolverosseusprópriosnegócios,contrariando
dessaformaocírculoviciosodepobrezaaqueestariamconfinados.
Também em Portugal o microcrédito tem ganho importância. Apesar de não seguir
exatamenteomodelooriginal,pornãoconcederdiretamentecrédito,nemapoiarnegóciosjá
existentes, o microcrédito tem permitido igualmente que pessoas em situação económica
precáriaesocialmenteexcluídaspossamcriaroseupróprionegócio,ultrapassandosituações
dedesemprego,ousimplesmenteaplicandocapacidades,vontadeeiniciativaempreendedora.

2. Empreendedorismosocialedesenvolvimentoregional
2.1.Empreendedorismosocial:umconceitoemconstrução
A temática do empreendedorismo social tem vindo a ganhar importância tanto no meio
académico,comoempresarialemesmopolítico,sendohojealvodeatençãoemtodoomundo
(Parente et al, 2012a e 2012b), pelo reconhecimento do seu elevado potencial como
instrumentodeinovaçãonalutacontraapobreza,aexclusãosocialeodesemprego(Quintão,
2004).
SegundoDees(2001)ofenómenodoempreendedorismosocialnãoénovo,sempreexistiram
empreendedoressociais,aolongodahistória,quefundaramalgumasdasinstituiçõessociais
maisreconhecidas,contribuindodecisivamenteparaaresoluçãodosproblemassociaisdoseu
tempo e para a mudança de mentalidades e da própria sociedade. Contudo, o conceito de
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empreendedorismosocialganhouvisibilidademaisrecentemente,nadécadade90doséculo
XX(Parenteetal,2012a;Quintão,2004).
Otermoempreendedorismosocialconfundesefrequentementecomfilantropia,caridadeou
ações pontuais de responsabilidade social. Contudo, o empreendedorismo social inclui
iniciativas muito mais amplas, podendo assumir múltiplos sentidos, desde a criação de uma
organização sem fins lucrativos, às empresas sociais baseadas em negócios sociais, incluindo
também as empresas lucrativas que apoiam sistematicamente projetos sociais através de
açõesderesponsabilidadesocial(Parenteetal,2012a).
Oempreendedorsocialéalguémquereconheceumproblemasocialeutilizaosprincípiosde
empreendedorismo para organizar, criar e gerir projetos que introduzem e promovem
transformação social. É um catalisador de mudança social, que aproveita as oportunidades
para melhorar os sistemas de resposta aos problemas sociais, inventando e disseminando
novasabordagensesoluçõessustentáveisquecriamvalorsocial.
Em termos conceptuais, a investigação sobre empreendedorismo social constitui um campo
teórico em construção (Parente et al, 2012a; Quintão 2011 e 2004) fortemente influenciado
pelascorrentesteóricasemtornodoprópriotermodeeconomiasocial,conceitodifusoque
não reúne consenso na literatura. Podemos encontrar várias definições para o conceito de
economiasocialeoutrostantosparaconceitosrelacionadoscomoterceirosetor,instituições
semfinslucrativos,setornãolucrativo,setorsocial,economiasolidária,entremuitosoutros32.
Existem duas correntes teóricas dominantes: a visão europeia, baseada no conceito de
economia social33; e a visão americana (ou anglosaxónica), centrada no conceito de
organizaçõessemfinslucrativos34.Independentementedacorrenteteóricaconsideradaouda
designação adotada, certo é que as iniciativas de empreendedorismo socialdesenvolvemse,
em geral, na sequência da necessidade de encontrar soluções inovadoras em resposta a
problemas sociais, económicos ou ambientais, com o objetivo de satisfazer as necessidades
dos seus membros ou da comunidade, até então ignoradas ou inadequadamente satisfeitas
pelosetorpúblicoouprivadolucrativo.
Patenteetal(2012a)sistematizaasdimensõesque,deacordocomosautores,caracterizamo
conceito de empreendedorismo social: o valor social, a comunidade e a sociedade civil, a
inovação social, a missão social, o impacto social e os diferentes recursos usados pelos
empreendedoressociais.
Ferreira(2005:1)destacaquatroversõesdotermoempreendedorismosocial:
i)
A capacidade de gerar recursos no mercado com vista a resolver problemas
sociais;
ii)
Aênfasenainovaçãosocial,numaperspetivaindividual,doempreendedorsocial
comoagentedemudançanosetorsocial;
iii)
A inovação organizacional, com é o caso das empresas sociais, que inovam na
formaorganizacionalounasformasdeabordagemaosproblemassociais;

32

 O termo original, économie sociele, surgiu na França e foi ganhando importância, um pouco por todo o mundo, apesar das
diferentesdesignaçõesadotadas,deacordocomaabordagemteóricaassociada:voluntarysectornoReinoUnido;gemeinnutzige
organisationen(organizaçõesdobemcomum)naAlemanha;nonprofitsectornosEstadosUnidos(Kisil,2008:46).
33
DeacordocomoCIRIEC(2007e2005)aeconomiasocialincluiumconjuntodeorganizaçõesqueapresentam,nasuagénese,as
seguintes características: organizações privadas; formalmente organizadas e dotadas de personalidade jurídica; autonomia de
decisão;liberdadedefiliação;distribuiçãoparticipativadeeventuaislucrosouexcedentes;aoserviçodaspessoas,comoprincipal
objetivodesatisfazerasnecessidadesdosseusfiliados;organizaçõesdemocráticas,aplicandooprincípiodeumapessoaumvoto,
natomadadedecisões.Característicasquecorrespondemaosprincípiosdefinidosem2002naCartadePrincípiosdaEconomia
Social, estabelecida pela Conferência Europeia Permanente das Cooperativas, Mutualidades, Associações e Fundações (CEP
CMAF).
34
 O conceito de organizações sem fins lucrativos está na base do projeto internacional Johns Hopkins Comparative NonProfit
Sector (http://ccss.jhu.edu/researchprojects/comparativenonprofitsector), que considera que estas organizações: são
organizações com uma estrutura institucional; privadas; autónomas; voluntárias; que seguem o princípio da distribuição não
lucrativa,ousejanãopermiteadistribuiçãodelucros,peloqueeventuaisexcedentestêmquereverterobrigatoriamenteafavor
da instituição, para prossecução do seu objetivo principal. Franco et al (2005) apresenta os resultados do estudo aplicado em
Portugal.
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iv)

O empreendedorismo social visto numa perspetiva de transformação sistémica,
comênfasenasuacapacidadedetransformaçãosocial.


2.2.Aimportânciadainovaçãosocial
Uma componente fundamental do empreendedorismo social é a inovação social, quer pelo
carácter inovador destas iniciativas, quer pela sua capacidade de criar valor social, na sua
procura por novas respostas e soluções que, quando colocadas ao serviço das comunidades,
contribuemparaaresoluçãodeproblemassociais.
Segundo Quintão (2004: 1), o empreendedorismo social comporta um “elevado potencial de
inovação na intervenção social e de criação de oportunidades de emprego”. Este tipo de
iniciativas organizase segundo lógicas empresariais inovadoras, distinguindose das
organizações tradicionais do terceiro setor pela sua capacidade de inovar tanto ao nível da
qualidade dos produtos e serviços prestados, como nos métodos mais eficientes de
organização do trabalho e da produção, como na combinação dos diferentes fatores de
produção(voluntariadocomoutrasformasdetrabalho),comoaindanaformadeserelacionar
comomercadoecomosetorpúblico.
Por outro lado, a autora enfatiza a capacidade de inovação e de aproveitamento de
oportunidades,nomeadamentenaidentificaçãodenovasnecessidadessociais,nacriaçãode
produtos e serviços orientados para públicos excluídos da esfera mercantil, bem como na
adoção de novas metodologias de intervenção junto desses públicos, com importantes
resultados no emprego, envolvimento, participação e formação das populações mais
desfavorecidasesocialmenteexcluídas.
A inovação social pode, assim, ser encarada como ferramenta fulcral do empreendedorismo
social, na medida em que remete para soluções socialmente inovadoras que resultam no
melhoraproveitamentoderecursosemobilizaçãodosatoressociais,constituindoumfatorde
diferenciação das organizações empreendedoras (Parente et al, 2012a). O empreendedor
socialutilizaeadaptaconceitos,ideiaseferramentasdegestão,comoformadeinovarnaárea
social,porformaaresolverproblemassociais.
ParaDees(2001:4)osempreendedoressociaissãoindivíduos“comasnoçõesdecriaçãode
valor, derivada de Say, inovação e agentes de mudança, a partir de Schumpeter, procura de
oportunidade,segundoDrucker,ededesenvolturadeStevenson”.
Ferreira (2005: 12) refere que os empreendedores sociais são “os reformadores ou
revolucionários mencionados por Schumpeter mas com uma missão social”, constituindo
agentesdemudançanosetorsocialnamedidaemque:
x Fazemmudançassociaisnomododeoperarnaáreasocial;
x Atacamascausasdosproblemasemvezdetratarapenasossintomas;
x Pretendemreduzirasnecessidadesenãoapenassatisfazêlas;
x Tentamcriarmudançassistémicasemelhoriassustentáveis;
x Apesardeagiremlocalmente,assuas açõestêmopotencialde estimular melhorias
globais.

2.3.Empreendedorismosocialcomomobilizadordocapitalsocial
Ocapitalsocialassumeumpapelcrucialnoempreendedorismosocial(Hilletal,2010;Everse
Laville, 2004). A capacitação das pessoas e das comunidades para o desenvolvimento é uma
das dimensões do valor social do empreendedorismo social. Segundo Parente et al (2012a:
63), a qualidade das relações de confiança que o empreendedorismo social cria, propicia e
mobiliza“éumsubprodutodistintivoeincontornáveldoempreendedorismosocial”.
Aabordagemparticipativaqueéutilizadanaresoluçãodosproblemasconduzà“mudançanos
padrões normativos e comportamentais dos envolvidos” (ibidem: 48), promovendo a
autonomia, a capacitação e a responsabilização dos indivíduos. Além disso, atuando numa
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lógicadeproximidade,recorrempreferencialmenteaosrecursoseagenteseconómicoslocais,
atravésdeparceriaseredes,potenciandoodesenvolvimentoregionalelocal.
As metodologias e formas de intervenção inclusivas utilizadas nas iniciativas de
empreendedorismo social permitem um maior e melhor envolvimento das populações
socialmenteexcluídas.Umdoselementosdistintivosdoempreendedorismosocialemrelação
aoutrostiposdeintervençãosocialéaapostanotrabalhocomaspessoasenãoapenaspara
aspessoas,rejeitandototalmentequalquertipodeassistencialismooucaridade.Àluzditado:
“maisvaleensinarapescardoquedaropeixe”,quenosremeteparaoargumentodePutnam
(1995),doingwithemvezdedoingforothers,oempreendedorismosocialencaraaspessoas
comocoparticipantesnaresoluçãodosproblemas,funcionamentocomoagentefacilitadordo
desenvolvimentoeconómicosocialsustentáveldascomunidades(Hilletal,2010).
As iniciativas de empreendedorismo social demonstram a capacidade das comunidades se
mobilizaremparaaresoluçãodosseusproblemascomuns(Portes,2000),contribuindoparaa
mobilização coletiva dos indivíduos que partilham o mesmo problema, fomentando a
constituiçãoderedes,normasdecondutaerelaçõesdeconfiançaentrepessoasquepartilham
de uma forte noção de pertença e de identidade local. Sendo assim, o empreendedorismo
social possibilita um maior envolvimento dos indivíduos na construção do seu futuro, o que
Putman(1995)designaporcivicengagement,elementoessencialparaamobilizaçãodocapital
social.
Parenteetal(2012b)refereseàimportânciadoenvolvimentodascomunidades(empowering
communities) como um dos elementos caracterizadores do empreendedorismo social,
implicando uma cidadania ativa e participativa das pessoas nas atividades e decisões da
comunidade e no seu desenvolvimento, acentuando a importância das pessoas e das suas
capacidades na promoção do desenvolvimento sustentável (Grootaertand e Van Bastelaer,
2001).
A relevância do capital social, não apenas na fase inicial do projeto de empreendedorismo
social, mas igualmente no desenvolvimento do mesmo, exige a adoção, por parte dos
empreendedores sociais, de comportamentos e atitudes baseados em confiança, respeito,
transparência e responsabilidade para com todas as partes interessadas, com as quais de
estabeleceumcapitaldeconfiançaconstituídopeloselevadosníveisdeconfiançaentresique
estimulamasuaparticipaçãoativa(Fukuyama,2000).
Para Parente et al (2012a: 66) os “princípios ligados à gestão e fomento da capital social
funcionamcomoumaalavancaindispensáveltantoàobtençãodovalorsocialcomoàcriação
de uma imagem externa positiva, constituindose como fatores importantes na legitimação
moraleinstitucionaldequalquerorganizaçãodeempreendedorismosocial”.

2.4.OEmpreendedorismosocialedesenvolvimentoregional
DeacordocomQuintão(2004),oempreendedorismo,emgeral,eoempreendedorismosocial,
emparticular,“sãoumaviapromissoradarenovaçãodaintervençãosocial,dasoportunidades
do mercado de trabalho, da criação de formas alternativas de produção económica e de
participação social e democrática”. A autora indica três grandes potencialidades do
empreendedorismosocial:alutacontraapobrezaeaexclusãosocial;oempregoeainserção
socioprofissional;eodesenvolvimentolocalesustentável.
O empreendedorismo social faz parte da nova abordagem da economia social ou terceiro
setor, muitas vezes referida na literatura como a “outra economia” (Cattani et al, 2009;
Ferreiro, 2010), por ser encarada como uma visão alternativa às abordagens económicas
tradicionais,umaperspetivadeanálisediferente,quenãodissociaaeconomiadasrelaçõese
valores sociais, e por isso se distingue da economia de mercado liberal ou capitalista,
normalmentedesignadaporeconomiapuraouaverdadeiraeconomia.
Encaradadestaforma,aeconomiasocial,eoempreendedorismosocialcomoparteintegrante
damesma,podeservistacomoumnovoparadigmadeabordagem,queadotanovasformas
degovernaçãoquetêmcomovalorescentraisa"partilha,solidariedadeedemocraciapolítica
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eeconómica”(Ferreiro,2010:4),colocandoaeconomiaaoserviçodaspessoasedasociedade
(Silva,2011).
Esta nova abordagem da economia poderá constituir o pilar fundamental de um novo
paradigma de desenvolvimento que não ponha em causa as questões sociais, especialmente
quando os modelos de desenvolvimento centrados nos outros dois setores (capitalismo vs
welfarestate) se apresentam esgotados (Meneses, 2011). A este respeito, Dees (2001: 6)
defende que “precisamos que os empreendedores sociais nos ajudem a descobrir novas
avenidasnadireçãodoprogressosocial”.Defacto,oempreendedorismosocialéfundamental
parasealcançarodesenvolvimentoeconómicosustentável,aoserviçodasquestõessociase
ambientais, que se traduza numa efetiva melhoria da qualidade de vida das pessoas e das
comunidades e conduza à sua participação e responsabilização na construção do
desenvolvimentoregionalsustentável.
As iniciativas de empreendedorismo social divergem das tradicionais empresas do setor
privadocomfinslucrativospelasuamissãosocial,peloseuobjetivoprioritárioserasatisfação
das necessidades dos seus membros ou da comunidade em geral, em prol do interesse
coletivo, em vez da maximização dos lucros e sua distribuição pelos acionistas. A maior
proximidadedosseusutentesouclienteseconsequentecapacidadederespondermaisrápida
e eficazmente às suas necessidades; a sua capacidade de fornecer serviços a grupos de
pessoas de difícil acesso pela situação de marginalidade e exclusão social em que se
encontram;asuacapacidadedeatrairdonativoseapoiosdosdiferentessetoresdasociedade,
seja em trabalho, dinheiro ou contribuições em espécie; o facto de contribuírem com a sua
experiência para o debate público de determinadas questões sociais ou ambientais, doutra
forma esquecidas; bem como o já anteriormente referido contributo para a construção do
capitalsocial,sãoalgumasdasmaisvaliasquepodemosassociaraoempreendedorismosocial
naconstruçãododesenvolvimentolocaleregional.
O empreendedorismo social tem um enorme potencial na criação de riqueza coletiva,
contribuindo decisivamente para ajudar as comunidades a alcançar os seus objetivos: no
estímuloàcriaçãodeempregoedesenvolvimentodecompetências;noreforçodacapacidade
decomunicaçãoparaainterajudaeoapoiosocial;napromoçãodocrescimentoeconómicoe
narevitalizaçãodasrelaçõesdevizinhança;naproteçãodomeioambiente;enamobilização
dacomunidade,emgeral,edosgruposdesfavorecidos,emparticular.
Aopromoveratividadeseconómicascomobjetivossociais,gerandoamplosbenefíciosparaos
indivíduos e as comunidades locais, operando numa lógica de cooperação e solidariedade,
fomentandoaigualdadedeoportunidades,ainclusãosocialeeconómicadegruposexcluídos
e desfavorecidos, promovendo boas práticas de emprego, o empreendedorismo social
contribui decisivamente para o desenvolvimento regional sustentável, nas suas várias
vertentes (modelo dos 3Ps da sustentabilidade ou Triple Botton Line: Profit, People, Planet).
Segundo Amaral (2009), este tipo de iniciativas têm um contributo significativo nas cinco
dimensões de sustentabilidade identificadas por Sach35: sustentabilidade social, económica,
ecológica,espacialecultural.
É inegável o contributo vital do empreendedorismo social para a criação de riqueza
socialmente inclusiva, desenvolvendo formas inovadoras de prestar serviços fundamentais,
tradicionalmente considerados serviços públicos, ao mesmo tempo que contribui para o
aumento da produtividade e competitividade em áreas socioeconómicas importantes,
auxiliando o desenvolvimento de uma sociedade mais inclusiva e uma cidadania mais
participativaemproldointeressecoletivo.

3. Oprojetodomicrocrédito
O conceito de microcrédito surgiu na década de 70 associado ao projeto do professor
Muhammad Yunus (Prémio Nobel da Paz em 2006), que consistiu em emprestar pequenas

35

Sash,I.(2002)CaminhosparaoDesenvolvimentoSustentável,EditoraGaramond.
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quantiasaosmaispobresparadesenvolvimentodoseupróprionegócio,semexigirqualquer
garantia,apenasnabasedaconfiança.
A ideia surgiu no Bangladesh, numa altura em que o país estava a travessar grandes
dificuldades, com elevadas taxas de desemprego e pobreza extrema. Deparandose com
situações extremas de dependência e exploração de agiotas que emprestavam dinheiro às
pessoas mais pobres a taxas de juro exorbitantes, Yunus identificou um conjunto de 42
mulherescujosempréstimostotalizavamasimplesquantiade27dólares.Emprestoudoseu
própriorendimentoestapequenaquantiaeconcluiuque:
x Com quantias muito reduzidas era possível ajudar as pessoas a ter uma vida
autónoma,livredaexploraçãodosespeculadoresfinanceiros;
x As pessoas mais pobres são capazes de assumir e honrar os seus compromissos,
mesmoquenãotenhamcapacidadedeprestarasgarantiasexigidaspelasinstituições
financeiras;
x Dar aos mais desfavorecidos a possibilidade de construir o seu próprio destino é um
contributofundamentalparaodesenvolvimentosustentável.
O Banco Grameen, ou banco dos pobres como é conhecido, criado na sequência desta
experiência,apoioujácercade7milhõesdemicroempresários,permitindomelhoraravidade
dezenas de milhões de pobres e desfavorecidos do Bangladesh, que conseguiram com este
apoio ultrapassar o problema da pobreza extrema, com melhorias significativas na vida das
comunidades locais ao nível das condições sanitárias, saúde pública, educação, etc. Outras
iniciativas do banco passam por financiar a construção de habitação para os pobres,
financiamento de bolsas de estudo para os filhos dos microempresários, ou financiamento
paraestudantesqueatingemoensinosuperior.
ObancoéapenasumdosnegóciosdoGrupoGrameen36,queincluiváriosnegóciossociaisque
oferecem serviços de telecomunicações, educação, energia e nutrição à população
desfavorecida do Bangladesh. Por exemplo, a Grameen Danone Foods, criada em 2006,
atravésdeumajointventureentreogrupoGrameeneaDanone,temcomomissãocombater
adesnutrição,oferecendoumiogurteenriquecidocomvitaminasdeelevadovalornutricional.
Por ser mãodeobra intensiva, utilizar tecnologia limpa e recorrer aos agricultores locais
apoiados pelo Grameen Bank, a empresa contribui igualmente para a criação de emprego
local,aproteçãoambientaledesenvolvimentolocal.
A escolha do microcrédito como exemplo do contributo do empreendedorismo social no
desenvolvimentoregionaldeveseaofactodeesteprojetosermuitomaisdoqueumsimples
empréstimo financeiro. Para além do acesso aos recursos financeiros que necessitam para
desenvolver o seu próprio negócio, as populações pobres têm acesso a uma rede de
microempresários que se apoiam e fomentam mutuamente os seus negócios, para além de
apoiotécniconodesenvolvimentodoseunegócio.O“bancodospobres”promoveocrédito
como um direito humano, a sua principal missão é ajudar os mais pobres a ajudaremse
mutuamenteaultrapassarapobrezaextrema.
Aajudamútuaéimportantíssimaemtodooprocesso,umavezqueparaobteroempréstimoo
tomador tem que recolher um conjunto de tomadores que ficam moralmente responsáveis
pelo seu pagamento, para além de fomentarem mutuamente o desenvolvimento dos
negócios, através da construção de uma rede de parcerias, fornecedores, clientes que
fomentamocrescimentoesustentabilidadedaspequenasiniciativasempresariais.
Aorigemdomicrocréditoorientousepormotivaçõesaltruístas(Portes,2000),namedidaem
que o objetivo não foi obter recursos financeiros, mas sim apoiar os mais pobres no
desenvolvimento dos seus pequenos negócios e contribuir dessa forma para a redução da
pobreza e exclusão social. Apesar de o Grameen Bank cobrar juros pelos empréstimos
concedidos,fáloataxasinferioresàsdemercadoereaplicatodososlucrosnaexpansãodo
projeto,permitindoquecadavezmaispessoaspobrestêmacessoaomicrocrédito.Paraalém
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disso,existeumplanodepoupançasqueconsisteematribuirumaaçãoporcadadoisdólares
poupados,peloqueosclientessãotambémelesproprietáriosdobanco.
Oprojetonaconfiançaenaestruturadasrelaçõesentreosenvolvidos;nasolidariedadeentre
os membros desta comunidade de microempresários que se ajudam mutuamente no
desenvolvimento dos seus negócios; nas normas de reciprocidade e de acumulação de
obrigações mútuas, na medida em que cada um se sente moralmente obrigado a cumprir o
pagamento dos seus empréstimos porque sabe que isso permitirá a concessão de novos
créditosaquemdelesnecessita.
Omicrocrédito,noconceitodeYunus(2007),baseiaseexclusivamentenaconfiançadequeos
pobres são igualmente dignos de crédito e honram os seus compromissos, em vez das
garantias ou contratos formais dos bancos tradicionais. O projeto enfatiza igualmente a
formaçãodocapitalhumano,aproteçãodomeioambienteeaconstruçãodocapitalsocial,
elementosfundamentaisparaodesenvolvimentoregional.
Amobilizaçãodocapitalsocialéefetuadaemprimeirainstânciapelarelaçãodeconfiançaque
seestabelececomainstituiçãofinanciadora,quepermiteoacessoaumconjuntoderecursos
econtactos,passandoigualmentepeloenvolvimentodacomunidadeedosmicroempresários
nesse processo de interajuda e também pela criação de grupos e centros destinados a
promoverredeseparcerias.
OprojetodomicrocréditopermitiuamilharesdepobresdoBangladesh(milhõesemtodoo
mundo),excluídasdosistemabancáriotradicional,teracessoarecursosfinanceiroseredesde
contactos pessoais e empresarias que lhes permitiu desenvolver os seus próprios negócios,
contrariando dessa forma o círculo vicioso de pobreza a que, de outra forma, estariam
confinados.
O projeto baseouse na crença do seu fundador de que a forma mais efetiva de ajudar as
pessoas pobres é incentivar o instinto de sobrevivência que elas já possuem e que para isso
basta permitirlhes o acesso ao capital social, humano e, em reduzida escala, financeiro,
contribuindodeformadecisivaparaamelhoriadassuascondiçõesdevida(Yunus,2008).
OmicrocréditoestendeuserapidamenteaoutrospaísesemdesenvolvimentodaÁsia,Africa,
AméricaLatina.Hojeemdiaéreconhecidocomouminstrumentodepromoçãoeconómicae
social,tambémnospaísesdesenvolvidos.Quandoconciliadocomobjetivossociais,ambientais
e comunitários, como no caso do Grupo Grameen, o microcrédito pode contribuir
decisivamenteparaodesenvolvimentolocal,regionale,numaperspetivamaisampla,parao
desenvolvimentosustentável.

4. OmicrocréditoemPortugal
Nauniãoeuropeia(UE),daqualfazempartepaísesdesenvolvidos,entreosquaisPortugal,o
microcrédito é considerado um instrumento financeiro capaz de estimular o
empreendedorismoeainclusãosocialatravésdapromoçãodoemprego.DeacordocomPires
(2009),omicrocréditofoi lançadoem Portugalem 1999,promovidopeloestado,atravésdo
IEFP que financia a ANDC  Associação Nacional de Direito ao Crédito. A ANDC estabeleceu
ainda contratos de parceria com três instituições bancárias, entre elas a Caixa Geral de
Depósitos(CGD),oMillenniumBCPeoBES–BancoEspíritoSanto.
OmodelodemicrocréditoaplicadoemPortugal,assemelhaseaomodelooriginalaofavorecer
ainserçãosocialeaautonomiadepessoascomdificuldadesfinanceiraseemriscodeexclusão
(por exemplo, os desempregados), permitindo que essas pessoas, excluídas do crédito
bancáriotradicional,possamcriaroseupróprioempregoumavezque,apesardasuasituação,
demonstraminiciativaecapacidadeparaofazerem.Nestecasoaconcessãodecréditonãoé
direta,elapassapelapréavaliaçãodonegócioqueomicroempresáriopretendedesenvolver,
apoionapreparaçãodascandidaturasaofinanciamentobancárioeacompanhamentonafase
deimplementaçãoedesenvolvimentodasiniciativasapoiadas.
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Gráfico1–NúmerodeProjetosCreditadospelaANDC.


Fonte:
http://www.microcredito.com.pt/downloads/estatisticas/2012_08_sintese.pdf
(consultadoem15092012)

Segundo dados da ANDC, representados no Gráfico 1, até agosto de 2012, a associação
creditou 1726 projetos, num total de mais de 9,8 milhões de euros de crédito concedido
(Gráfico1),viabilizandoacriaçãode2183postosdetrabalho(
Gráfico 3). A atuação da ANDC baseiase na confiança nas pessoas que apoia, e na sua
capacidadedeempreenderedehonrarosseuscompromissos.

Gráfico2–ValorGlobaldeCréditoconcedidoaoProjetosCreditadospelaANDC.


Fonte:
http://www.microcredito.com.pt/downloads/estatisticas/2012_08_sintese.pdf
(consultadoem15092012)

Gráfico3–NºdePostosdetrabalhocriadoscomaaberturadeempresa


Fonte:
http://www.microcredito.com.pt/downloads/estatisticas/2012_08_sintese.pdf
(consultadoem15092012)
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Noqueconcerneàdistribuiçãogeográficadosprojetos,elesconcentramsemaioritariamente
emLisboa(38,6%),seguindosearegiãodonorte(24%)ecentro(21%).OAlentejoeoAlgarve
sãoportantoasregiõescommenosprojetosaprovados.

Gráfico4–DistribuiçãodosprojetosporNUTSII


Fonte:
http://www.microcredito.com.pt/downloads/estatisticas/2012_08_sintese.pdf
(consultadoem15092012)

A distribuição dos microempresários por género encontrase bastante equilibrada, com uma
ligeira preponderância para as mulheres que representam 52,4% dos microempresários,
contraos47,6%doshomens.No
Gráfico5,podemosobservarqueamaioriadosprojetos(63,5%),éconduzidoporjovenscom
idadescompreendidasentreas25eos45anos.

Gráfico5–Distribuiçãodosprojetosporgruposetários.


Fonte:
http://www.microcredito.com.pt/downloads/estatisticas/2012_08_sintese.pdf
(consultadoem15092012)

Relativamenteàshabilitaçõesliterárias(Gráfico6),osproponentesdosprojetosquemaisse
destacam são os que possuem o ensino secundário (30,4%), seguidos dos proponentes que
possuemo3ºciclodeestudos(21,9%),queemconjuntorepresentam52,3%.
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Gráfico6–Distribuiçãodosprojetospelashabilitaçõesliteráriasdosmicroempresários.


Fonte:
http://www.microcredito.com.pt/downloads/estatisticas/2012_08_sintese.pdf
(consultadoem15092012)

Como seria espectável, a grande maioria dos projetos financiados são propostos por
microempresários de nacionalidade portuguesa, correspondendo a 87% dos mesmos, sendo
quemetadedosrestantesépropostopormicroempresáriosdeorigemafricana(
Gráfico7).

Gráfico7–Distribuiçãodosprojetospornacionalidadedosmicroempresários.


Fonte:
http://www.microcredito.com.pt/downloads/estatisticas/2012_08_sintese.pdf
(consultadoem15092012)

Noqueserefereàsáreasdenegóciodosprojetos,são12asáreasentreasquaissedistribuem
os projetos. Os serviços são a área que congrega a maioria dos projetos aprovados, entre o
comércio por grosso e a retalho, que se destaca com 37,4%, seguida do alojamento,
restauraçãoesimilares(13,7%)eoutrasatividadesdeserviços(12,8).

Gráfico8–DistribuiçãodosprojetosporCAE(Ver.3)donegócio.
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Fonte:
http://www.microcredito.com.pt/downloads/estatisticas/2012_08_sintese.pdf
(consultadoem15092012)

NoErro!Autoreferênciademarcadorinválida.podeserobservadaaevoluçãononúmerode
projetosaprovadosdesde1999atéaomêsdeagostodopresenteano.

Gráfico9–Evoluçãohistóricadonºdeprojetosaprovados.


Fonte:
http://www.microcredito.com.pt/downloads/estatisticas/2012_08_sintese.pdf
(consultadoem15092012)
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ParaalémdomicrocréditoconcedidopelaANDC,emPortugalexisteaindaoIESInstitutode
Empreendedorismo Social37, que constitui um Centro de Formação e Investigação em
Empreendedorismo Social, sem fins lucrativos, criado por pessoas sensíveis à temática do
EmpreendedorismoSocial,queacreditaramquePortugaldeveriaapostarnestaárea,umavez
que contribui para o desenvolvimento e crescimento de projetos inovadores capazes de
quebrarciclosconduzindoàevoluçãodanossasociedade.
“O IES identifica Iniciativas de Inovação e Elevado Potencial de Empreendedorismo Social: os
ES+, e tem como missão, trabalhar com organizações e indivíduos excecionais e
comprometidos para identificar, apoiar, formar, promover e relacionar iniciativas de alto
potencial,inspirandoecapacitandoparaumMundomelhor”4.
Desta forma, pretendese alcançar sinergias, através de parcerias entre agentes de
determinados setores e do equilíbrio entre a teoria e a prática, capazes de dar resposta às
necessidadesquesurgemnomercado.
A metodologia ES+, visa identificar projetos de Inovação e Empreendedorismo Social de
elevadopotencialdeimpacto,tendosidojáimplementadaem3regiõesdoPaís:emCascais,
emVilaRealenoPorto;bemcomonumaredenacional:noProgramaEscolhas.
De acordo com o IES, uma iniciativa de Empreendedorismo Social deve demonstrar quatro
critériosbase:
1. ResolverProblemasSociais/Ambientaisnegligenciados(MissãoSocial/Ambiental)
2. Possuirumpotencialdetransformaçãopositivanasociedadeanívelsocial/ambiental
(ImpactoSocial/Ambiental)
3. Desafiaravisãotradicionaleutilizandomodelosdenegócioinovadores(Inovação)
4. Potencial de crescimento e/ou replicação noutro local geográfico (Escalabilidade/
Replicabilidade).
A nível europeu, foi lançada em 2007 pela comissão europeia (CE) a “European Iniciative for
the development of microcredit in support of growth and employment” (CE, 2007), cuja
designação reflete, segundo McDowell (2007) a divergência de interesses entre o
desenvolvimentoempresarialeconsequentecriaçãodeemprego,consagradonaestratégiade
Lisboa,eocombateàexclusãosocialeàpobreza.Deentreaspolíticaseuropeiasdeapoioao
microcrédito podemos salientar o programa JEREMIE38 em vigor desde 2007 até 2013,
constituídoporfundosqueintegramofundode coesão,destinadoaapoiarPME’s39emicro
empresas.

5. Conclusão
Inserido na visão moderna da economia social, o empreendedorismo social tem um papel
distinto e muito importante na construção de uma sociedade mais justa, forte, sustentável,
prósperaeinclusiva,namedidaemquecontribuiparaamelhoriadaqualidadedevidapessoal
ecomunitária,aoauxiliaraspessoaseascomunidadeslocaisaidentificaresatisfazerassuas
necessidades sociais e económicas, com respeito pelas questões ambientais e pelos valores,
tradiçõesequestõesculturais.
O empreendedorismo social baseiase em valores da liberdade, solidariedade e democracia
participativa, visando a melhoria das condições socias, económicas e ambientais das
comunidades, em geral com maior enfâse nos grupos mais desfavorecidos da população. As
iniciativas de empreendedorismo social podem e devem ser a base das estratégias de
desenvolvimento local e comunitário, envolvendo cidadãos, entidades públicas, empresas
privadas, instituições de ensino, voluntários e toda uma panóplia de parcerias na sociedade
civil.


37

http://www.ies.org.pt/(consultadoem15092012)

38

JointEuropeanResourcesforMicrotoMediumEnterprises

39

PequenaseMédiasEmpresas
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Nummundocadavezmaisglobalizado,complexoeexigente,aspolíticaspúblicaspassamcada
vez mais pelo apoio e transferência de competências para as iniciativas comunitárias na
resolução dos problemas das comunidades locais, numa abordagem de governação
participativa,implicandoumacidadaniamaisativaereforçandoopapeldasorganizaçõesda
sociedadecivil.
Asuacapacidadedemobilizarindivíduosecomunidadesnaresoluçãodeproblemassociaisé
um dos elementos distintivos, que permite ao empreendedorismo social inovar na resposta
aos novos desafios sociais, tomando iniciativas com elevado valor social e criando riqueza
coletivasocialmenteinclusiva,comcontributosóbviosaoníveldodesenvolvimentoregionale
localsustentável.
Diariamente o empreendedor social inova, adaptando conceitos, ideias e ferramentas de
negóciocomoobjetivodesuperarosdesafiossociais.Maisdoqueumamerapreocupaçãode
sobrevivência,asustentabilidadefinanceiraéumrequisitoqueainiciativadevecumprirpara
validarasuaexistência.
O projeto inicial do microcrédito apresentado reforça a importância do empreendedorismo
social, e demonstra que iniciativas simples podem ter impactos significativos no
desenvolvimentoregional,nacoesãosocialenaqualidadedevidadascomunidades.
Da análise do estudo de caso sobre a aplicação do conceito do microcrédito em Portugal,
podemos constatar a importância da Associação Nacional de Direito ao Crédito (ANDC), na
promoçãodenovasiniciativasempreendedorasdesenvolvidasporpessoas,àpartidaexcluídas
doacessoaocréditobancárioe,namaioriadoscasos,excluídasdomercadodetrabalho.
Os 9,8 milhões de euros de crédito concedido aos 1726 projetos empresariais apoiados pela
ANDC, desde 1999 a agosto de 2012, permitiram criar 2183 postos de trabalho. Na origem
destesprojetosestãomaioritariamenteportugueses,jovens,distribuídosporgénerodeforma
quaseequitativa,principalmentecomformaçãoaoníveldoensinosecundário,ousecundário
incompleto. No que se refere às áreas de negócio dos projetos, a área dos serviços é a que
maissedestacanomeadamenteocomércio,earestauraçãoehotelaria.
Para além de constituir em si mesma uma iniciativa de empreendedorismo social, o
microcréditopromovenovasiniciativasempreendedoras,facilitandooacessoaumconjunto
vasto de recursos que, de outra forma, estariam vedados a pessoas em situação económica
desfavorável.
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UN SUEÑO, UNA REALIDAD.  EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL DEL SANTA
TERESACLUBDEPORTIVO
PabloM.RitoréGarcía,club@santateresacd.com,SantaTeresaClubDeportivo
DoloresGallardoVázquez,dgallard@unex.es,UniversidaddeExtremadura.
M.IsabelSánchezHernández,isanchez@unex.es,UniversidaddeExtremadura.


1.INTRODUCCIÓN
Losmomentosactualesquevivimos,conunaprofundacrisiseconómicaydevaloresson,sin
lugar a dudas, los más proclives para buscar salidas más allá de las tradicionalmente
consideradas.Así,consideramosqueeselmomentodevaloraraúnmásloquetenemos, de
atribuir valor a los activos que existen en nuestras organizaciones, de saber observar lo
positivo allí donde lo negativo está primando, de reinventarse, de crear iniciativas que
supongan verdaderas oportunidades para afrontar los cambios necesarios, de idear
actuacionesdirigidasaaquellaspersonasque,ahoramásquenunca,necesitandelaayudayel
apoyodeotras.
Ello nos lleva a enumerar tres conceptos sobre los que se asienta el presente trabajo y los
cuales vamos a tratar de justificar seguidamente: i) por un lado, la existencia de un
compromiso social; ii) en segundo lugar, la capacidad de llevar a cabo lo que llamamos
innovación social; y iii) en tercer lugar, la Responsabilidad Social como concepto amplio que
englobalosanteriores.
Por lo que se refiere al compromiso social, comprende toda respuesta de una persona u
organizaciónengeneralantelarealidadquelecircunda.Siendoconscientedelasituaciónque
le rodea, emprenderá acciones y tomará decisiones que le hagan ir más allá de su propia
actividad cotidiana, aportando de manera voluntaria su trabajo, su dedicación, su tiempo
libre,..., en aquellas causas que persiguen un mundo mejor. Adquirir un compromiso en la
sociedadsuponetrabajareneldíaadiaañadiendounvalorquegenereunambientesanoy
armonioso.
Enestesentido,UmphressyBingham(2011)proponenelcompromisodelosempleadosconla
intención de beneficiar a la organizaicón, a sus miembros o bien a  ambos, ante lo cual
reconocen la importancia del compromiso social y de las relaciones de intercambio social
positivas.
Por su parte, la innovación social constituye un conjunto de acciones con capacidad para
generar cambios en el ámbito social. No hace referencia a la clásica innovación que se ha
venido realizando tradicionalmente en las empresas, la mayor parte de ellas de tipo
organizativoytecnológico,dandolugaraunnuevoproductooserviciodemercado,sinoque
hacereferenciaanuevasformasdeactuacióntantoeneltrabajo,enlaformadevidadelas
personas,enlasrelacioneshumanoprofesionales,enlosmodosdedesarrollareltrabajo,en
lasatencionesprestadasaciertoscolectivossociales,...
Finalmente, la Responsabilidad Social, y partiendo de la Comisión Europea (2001:7), en el
conocido Libro Verde. Fomentar un marco Europeo para la Responsabilidad Social de las
Empresas, se consideró como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las
preocupacionessocialesymedioambientalesensusoperacionescomercialesysusrelaciones
con sus interlocutores”. Recientemente, esta definición ha sido renovada por la Comisión
Europea(2011)señalando“laresponsabilidaddelasempresasporsuimpactoenlasociedad”
yhaciendoreferenciaexpresaalanecesidaddecolaboraciónconlaspartesinteresadaspara
“integrar las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los derechos
humanos y las preocupaciones de los consumidores en sus operaciones empresariales y su
estrategiabásica”(ComisiónEuropea,2011:7).Juntoaello,elpropioMinisteriodeTrabajoy
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AsuntosSocialesespañoldefiniólaRScomo“unconjuntodecompromisosdediversoorden,
económico, social y medioambiental adoptados por las empresas, las organizaciones y las
instituciones públicas y privadas y que constituyen un valor añadido al cumplimiento de sus
obligacioneslegales,contribuyendoalavezalprogresosocialyeconómicoenelmarcodeun
desarrollosostenible”(MTAS,2005).
Desdenuestropuntodevista,yrepresentandoesquemáticamentelosconceptosplanteados
(figura1),observamoscómolaResponsabilidadSocialeselconceptodemayoramplitud,que
acoge a las innovaciones sociales que se deseen acometer y ello, a su vez,posee una fuerte
conexión y dependencia del grado de compromiso social que se desee adquirir. En este
sentido, toda organización que se precie de ser responsable debe poner atención a la
introduccióndeinnovacionessociales,lascualessuponenunfuertecompromisosocialparasu
ejecución.


Fuente:Elaboraciónpropia

El trabajo se estructura en los siguientes apartados. Tras esta introducción en la cual se ha
puestodemanifiestoelalcanceylanecesidaddelainnovaciónsocialenlaeconomíayenel
desarrollo de las regiones en un contexto de crisis global, se da paso al análisis del deporte
comoinstrumentoparaelfomentodelacohesiónsocial.Enelsiguienteepígrafe,seabordade
maneramásconcretaelClubDeportivoSantaTeresa,aportandolainformaciónnecesariaque
justifica las afirmaciones realizadas en torno al deporte. Finalmente, se finaliza con las
oportunasconclusiones.

2.ELDEPORTE:INSTRUMENTOPARAELFOMENTODELACOHESIÓNSOCIAL
Enesteapartadoseargumentalaimportanciadeldeportecomoinstrumentoparalacohesión
socialhaciendoespecialreferenciaasucapacidadparaeldesarrollodevaloresdesolidaridad,
vidasaludableeigualdaddeoportunidades.Paraello,esdegranvalorelllamadoLibroBlanco
sobre el Deporte (Comisión Europea, 2007), el cual recoge cómo la Comisión participa en el
debateeuropeosobrelaimportanciadeldeporteennuestrasvidas,siendolaprimeravezque
lascuestionesdeportivasseabordanenlaUEdeunaformatancompleta(2007:3).
Es cierto que además del aspecto lúdico y económico que rodea al deporte, éste tiene un
importante papel social, prestando un servicio esencial al bienestar de la sociedad. Siendo
conscientesdeello,losagentespúblicostienenlaresponsabilidaddeapoyarlo.ElLibroBlanco
(2007: 4) señala que “El deporte es un fenómeno social y económico en expansión que
contribuye en gran medida a los objetivos estratégicos de solidaridad y prosperidad de la
Unión Europea”. Al mismo tiempo se indica que el impulso del deporte puede ayudar a
promoverlapazyelentendimientoentrelasnacionesyculturas,asícomolaeducacióndelos
jóvenes. Nos parecen sumamente interesantes estas afirmaciones, observando la promoción
de valores y la importancia de la educación en el deporte, aspectos en los que vamos a
orientareltrabajopresentado.
Nuestra intención a lo largo del trabajo es observar las ideas de compromiso social, de
responsabilidad social de cualquier organización, en este caso, de un club deportivo, y de la
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maneradeintroducirinnovacionessocialesatravésdeldeporte.Todoellocomoelementoque
“… genera importantes valores, como el espíritu de equipo, la solidaridad, la tolerancia y el
juego limpio, y contribuye al desarrollo y la realización personales. Fomenta la contribución
activadelosciudadanosdelaUEalasociedady,deestemodo,ayudaaimpulsarlaciudadanía
activa” (2007: 4). Ante ello, la Comisión reconoce el papel fundamental del deporte en la
sociedadeuropea,enparticularenunmomentoenelquenecesitaacercarsealosciudadanos
yabordarcuestionesquelesafectandirectamente.Másaún,“lasinstitucioneseuropeashan
reconocido la especificidad del papel que desempeña el deporte en la sociedad europea en
cuestión de salud, educación, integración social y cultura” (2007: 4). Es decir, el deporte,
además de mejorar la salud de los ciudadanos europeos, tiene una dimensión educativa y
desempeñaunpapelsocial,culturalyrecreativodignodeserconsiderado.
Sianalizamoselpapeldeldeporteenlasociedadpodemoscentrarnosencincovíasdeanálisis,
entreotras:

2.1.Elpapeldeldeporteenlaeducaciónylaformación
Siguiendo una vez más al Libro Blanco del Deporte (2007), éste refuerza el capital humano.
“Los valores transmitidos a través del deporte contribuyen a desarrollar el conocimiento, la
motivación,lascapacidadesyladisposiciónparaelesfuerzopersonal.Eltiempoinvertidoen
actividadesdeportivas…aportaunosbeneficiosen materiadesaludyeducaciónquehande
seroptimizados”(2007:6).
Enestalíneaseseñalaquelainversiónenlaformacióndejóvenesdeportistascontalentoen
condicionesadecuadasylapromocióndedichaformaciónesfundamentalparaeldesarrollo
sostenibledeldeporteatodoslosniveles.

2.2.Fomentodelvoluntariadoyciudadaníaactivaatravésdeldeporte
Comoelementosquerefuerzanlaciudadaníaactivaatravésdeldeportesepuedenmencionar
laparticipaciónenunequipo,laasuncióndelosprincipiosinherentesaljuego,comoeljuego
limpio, el cumplimiento de las reglas del juego, el respeto a los demás, la solidaridad y la
disciplina. Igualmente, y sobre una base de voluntariado, la organización de deportes no
profesionales por parte de clubes sin ánimo de lucro, también suponen un refuerzo de la
ciudadaníaactiva(ComisiónEuropa,2007).
Más concretamente, “El voluntariado en organizaciones deportivas ofrece numerosas
oportunidadesdeeducaciónnoformal,algoqueesnecesarioreconocerymejorar.Eldeporte
tambiénofreceatractivasposibilidadesparaelcompromisodelosjóvenesysuparticipación
enlasociedad,ypuedetenerunefectobeneficiosoparaayudaralaspersonasaapartarsede
ladelincuencia“(ComisiónEuropea,2007:7).

2.3.Eldeportecomoelementopotenciadordelainclusiónsocial,integracióneigualdadde
oportunidades
“El deporte contribuye en gran medida a la cohesión económica y social y a lograr unas
sociedades más integradas. Todos los ciudadanos deberían tener acceso al deporte, para lo
cualesnecesarioabordarlasnecesidadesespecíficasylasituacióndelosgruposminoritarios,
ademásdetenerencuentaelespecialpapelquepuededesempeñareldeporteenelcasode
los jóvenes, las personas con discapacidad y aquellas procedentes de entornos más
desfavorecidos. El deporte también puede facilitar la integración de los inmigrantes y las
personas de origen extranjero en la sociedad y servir de apoyo al diálogo intercultural”
(ComisiónEuropea,2007;8).

2.4.Eldeportecomoelementodeapoyoaldesarrollosostenible
El impacto sobre el medio ambiente que la práctica del deporte provoca, así como el
funcionamiento de las instalaciones y acontecimientos deportivos es evidente. Ante ello, es
necesario “promover la gestión sana del entorno, adecuada para abordar, entre otras
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cuestiones,lacontrataciónpúblicaecológica,lasemisionesdegasesdeefectoinvernadero,la
eficienciaenergética,laeliminaciónderesiduosyeltratamientodelsueloyelagua”(Comisión
Europea, 2007: 10). Ante ello, las organizaciones deportivas deben establecer objetivos
medioambientalesparaquesusactividadesseansosteniblesenestesentido.
A continuación vamos a presentar a un Club Deportivo pacense que consideramos es un
ejemplodeclubinnovador,responsableycomprometidosocialmente.

3.SANTATERESACLUBDEPORTIVO
Enelpresenteepígrafesedesarrollalatrayectoriadelclub,suscomienzos,susdificultades,sus
principalesaciertos,susestrategiasdemarketingbasadasenelcapitalrelacionalyenunaclara
apuesta por el winwin con las empresas locales, su posicionamiento en el sector y en
definitivacuáleshansidolasfórmulasquehanllevadoaqueelsueñosehagarealidad.

3.1.ElReglamento40,expresióndelalabordelClub.
Conlapretensiónderecopilarelconjuntodeobjetivos,funciones,normasyfuncionamiento
delClub,sedefineelReglamento.Enelmismoseincluyen,desdeelpropioobjetivogeneral
del Club, más propiamente relacionado con la práctica del fútbol, hasta otros objetivos más
concretos que evidencian el compromiso social que prima en sus actividades. Así, se señala
que“Elobjetivogeneraldelclubeslaformaciónprogresivaeintegraldentrodelaprácticadel
fútbol aficionado en sus categorías de escuela de futbol, alevín, infantil, cadete y juvenil. La
escueladefutbolcomprendelascategoríasdepeques,prebenjaminybenjamín”.Sobreeste
primer objetivo se explicará a continuación la evolución del Club y los equipos de que se
compone.
Por otro lado, el mismo Reglamento señala que “Se establecen dentro de los objetivos
generales, conceptos tan importantes para la educación integral de los jugadores como el
compañerismo, el respeto, la educación, urbanidad, deportividad y buenos modos tanto en
entrenamientoscomoenpartidosoficialesy/oamistosos”,locualmuestralaResponsabilidad
Social innata que el Club manifiesta y la búsqueda de valores bases y necesarios para la
convivenciaengrupo,elejerciciodeactividadessocialesyellogrodeunaciudadaníaactivay
comprometida.
Para ello, es fundamental un ambiente que propicie el buen hacer, el buen juego, la
consecución de logros y, en definitiva, la satisfacción de todas las personas participantes en
este proyecto. En este sentido, se señala que “La creación de un ambiente agradable y
disciplinado dentro del Club permitirá un aumento satisfactorio en el desarrollo de las
personasquecomponenelColectivo”,muestra,unavezmás,delcompromisosocialdelCluby
del contexto de trabajo, deporte y actividad en general, el cual debe ser potenciado para
lograrlosmejoresresultados.Másaún,elpropioReglamentoreconoceque“Unaplanificación
integradaconsiderandolasdistintasedadesenelfútbol,lacomplejidaddelprocesoevolutivo,
elcrecimientointelectual,asícomolaprogresióntécnicadelosjugadores,llevaráalacreación
de deportistas que disfrutarán de la práctica de su deporte favorito”. No podemos obviar la
importanciadelcrecimientointelectualdelaspersonasydeloschicos/asengeneral,quienes
evolucionan desde una edad temprana a una edad madura y ser conscientes de que lo
aprendido y desarrollado en estas etapas y bajo un ambiente supervisado y cuidado,
determinarásindudasufuturo.EllomuestraunavezmáselcompromisoadquiridoporelClub
conloschicosychicas,consusfamilias,conelcolegio,losequiposdepersonasquetrabajan
entodaslasactividadesylasociedadengeneralquerecibelosresultadosdeesteesfuerzoy
estetrabajo.
De forma más concreta, en relación con las personas, como un agente de interés más en el
Club, el Reglamento señala que “El objetivo fundamental de los jugadores ha de ser el de

40

Másinformacióndisponibleen:http://www.santateresacd.com/images/pdf/REGLAMENTO_DE_REGIMEN_INTERNO.pdf
últimoaccesoel10deseptiembrede2012
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formarsecomopersona,socialymoralmenteatravésdelaprácticadelfútbol”.Juntoaelloy
como objetivos específicos se señalan: a) “La creación de un vínculo de amistad con los
compañeros del grupo al que pertenezca, b) su esfuerzo personal para conseguir el máximo
nivel deportivo, individual y colectivo que sus características deportivas y personales le
permitan, c) compromiso activo para cumplir y hacer cumplir las presentes normas dentro y
fuera del club y d) facilitar la progresión del grupo a través de la asistencia a actos que se
desarrollen,conpuntualidad,compañerismoyrespeto”.
Qué duda cabe que esa formación como persona a todos los niveles supone un verdadero
compromiso a nivel individual, lo cual trasciende en la colectividad de los equipos. Por otro
lado se fomentan principios y valores propios de la RS, tales como el compañerismo, el
esfuerzo personal y colectivo, el compromiso para actuar bien así como el respeto y
puntualidad. El logro de estos valores determinará unas personas con una responsabilidad
socialinnata,conuncompromisosocialasumidoycompartido,ytodoellopermitiráacometer
yalcanzarverdaderoslogros,algunosdeellosverdaderasinnovacionessociales.

3.2.ActividaddelClub
SantaTeresaClubDeportivo41esunaasociaciónsinánimodelucroqueiniciasuandaduraen
latemporada1998–1999,comoactividadextraescolardelcolegioSantaTeresadeBadajoz,
primera manifestación del compromiso social del Club que poco a poco irá creciendo
abordandonuevasiniciativasynuevasfacetasenlasociedad.
Desdeunprincipio,larespuestafuemuypositiva,aumentandoconsiderablementeelnúmero
deinscritos.Impulsadosportalcircunstancia,sepromuevelafederacióndeunequipo,conel
objetivodeimpulsaraúnmáselfútbolenelCentro.ElcompromisodelClubaumentaenlas
dos temporadas siguientes, federándose un segundo equipo de benjamines y logrando un
campeonatoyunsubcampeonatodeliga.
En Mayo de 2002 se aprobaron los Estatutos y el Acta Fundacional de Asociación Deportiva,
adquiriendoelClub,apartirdeesemomento,propiaautonomíayencontrándoseactualmente
inscritoenelregistrodeEntidadesDeportivasdeExtremadura.EnJuniode2004ydebidoala
coincidenciadelnombreconeldeotroClubdeotracapitalespañola,serealizaelcambiode
denominación social, pasándose a ser nombrado como Santa Teresa Club Deportivo,
denominaciónconlaqueactualmenteseleconoce.

Tabla1:AlgunosdatosrelevantesdelClub
Fichas
+50

70
+de80
+de100

140
180
210

ALGUNOS DATOS RELEVANTES DEL CLUB
Equipos
Campeonatos
Novedades
federados
4 + pequeños
I
Trofeo
Presidente
"Padres&Hijos
4 + pequeños
6 + pequeños
III
Trofeo
Presidente
7 +pequeños
I Trofeo de Reyes Concurso creación
Telefrontera
mascota de la
Escuela de Futbol
"Teresito"
11
Trofeo Presidente
15
Trofeo Presidente
17
Trofeo Presidente Creación equipo
veteranos

2003/2005
2004/2005

2005/2006
2006/2007
2007/2008

2008/2009
2009/2010



41

Másinformacióndisponibleen:http://www.santateresacd.com/últimoaccesoel10deseptiembrede2012
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2010/2011

300

23

Trofeo Presidente

2011/2012

370

28

Copa CocaCola

Creacióndela
secciónfemenina
delclub42
IIEdicióndela
Women´sCup
Ciudadde
Badajoz43

Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdelosdatosproporcionadosporelClub

ElClubsehaorganizadoentornoatresejes:i)escueladefútbol,ii)clubdefútbolyiii)sección
femenina. De todas ellas, con distinto grado de detalle, vamos a ir exponiendo algunas
actividadesylogros.
Temporada tras temporada, el Club ha ido creciendo en número de jugadores, equipos,
iniciativas deportivas y de otro tipo, en obtención de premios, nuevas actividades de ocio y
tiempo libre, charlas, coloquios, conferencias, celebración de cumpleaños en la sede,
acogimientodeotrosequipos,potenciacióndelasrelaciones
deportivas con otros clubs,…, en definitiva es consciente de la importancia del compromiso
social ya adquirido y ante ello continúa abriendo un mayor horizonte. Así, en la temporada
200607,conscientesdelaimportanciadeldeporteenlarelaciónsocial,tuvieronlugarvarias
actividades ajenas al fútbol, como convivencias y excursiones a la estación de Esquí de la
Covatilla, en la que participaron algunos grupos de jugadores y sus familiares, el viaje a las
Rozas a la ciudad del fútbol y de compras a las “Rozas Village”, el viaje a Manchester y
Liverpoolconlaprofesoradeinglés,asícomoconcentracionesdeequipos.
UnaideaclavedelClub,presenteensutrayectoria,essufilosofíadehacerdeporteconamigos
ycompañeros,siendolacompetitividadalgosecundario.Podemosafirmarque,aunapesarde
estarhablandodeunaactividaddeportiva,sujetaportantoaciertacompetitividad,elClubha
querido que ésta no sea el objetivo prioritario de sus jugadores, dándole más valor al
compañerismo y sus valores relacionados. Así, señala textualmente que “el trabajo de las
escuelasnotienecomofinalidadprimordiallacompeticióndesusmiembrosenlasligasdonde
se inscribe el club, sino aportar a todos la posibilidad de hacer un deporte que les ayude a
desarrollarsepersonalmente”.
Latemporada2010/2011representaunmomentoimportanteenlahistoriadelclub.Secreala
sección femenina, con tres equipos federados (uno de categoría de benjamines, otro de
alevines y el último en categoría senior) jugando en categoría regional. Esta iniciativa
constituyeunaauténticainnovaciónsocialregionalasícomodemuestraelfuertecompromiso
conlasjugadoras,consusfamiliasyconelproyectocomúnadesarrollar.Enestemismoaño,
se organiza el I Torneo Internacional de Futbol Base Femenino "Women´s Cup Ciudad de
Badajoz",señalandoqueelequipoportuguésBoavistahaestacoconelClubendosocasiones
de una manera muy satisfactoria y con gran agrado de sus jugadoras y cuerpo técnico.
Igulmente, en el mes de julio, se desarrolló el I Stage de fútbol mixto Santa Teresa
Universidad,quealbergóamásde150niños,quienescompatibilizaronelfútbolconelocioy
tiempolibre,elbañoyclasesdeinglés.

Figura2:CarteldelaWOMENCUPcelebradoenBadajoz


42

CampeóndeligaycampeónfaseascensoFemeninoSeniorconlaconsecucióndelcampeonatodeliga(Invicto)yelAscensoala
DivisióndelPlatadelFutbolFemeninoEspañol.ElequipoBasefemenino,campeóndeExtremadura.
43
 Campeón Alevín Masculino 2ª División, Campeón Copa Federación Infantil B. 5º Puesto en la división de plata del equipo
FemeninoNacional.
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Fuente:www.santateresacd.com

La temporada 2011/2012 supera a la anterior con varios hechos significativos, ganando la
primeraligaparaunequipomasculinodelClubylaCopaFederaciónenlacategoríadeinfantil.
Comoformadeacercarsealasociedad,elClubestuvoenIberocio44porprimeravezconun
Standqueimpactóporlacantidaddejugadoresypúblicoquelovisitó,haciendopasarunos
díasmuyagradablestantoapequeñoscomoamayores.Enestamismatemporadasecelebra
laIIEdicióndelaWomen´sCupCiudaddeBadajoz,sejugóelITorneoAlevindeFutbol7Santa
TeresaCupysehacelebradoelIIStagedeVeranoCampusmixtoSantaTeresaUniversidad.

Figura3:Seleccióndeimágenesdelfútbolfemenino


Fuente:Elaboraciónpropia

44

FeriadelaInfanciaylaJuventud,Badajoz.
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3.3.CompromisodelClubconlasociedad45.Especialmenciónalaseccióndeféminas
ElPresidentedelClubloidentificacomoun“clubsostenible,equilibradoyconmuchofuturo…
“.SeñalaquedesdelaJuntaDirectivasequierehacerpartícipedelarealidaddelClub,lasede
social,laescuela,loshijos/as,jugadores,laseccióndeféminas,tratándosedeunarealidadque
díaadíavacreciendo.
La sede social cuenta con otras actividades asimiladas al Club, como la tienda, la sala de
fisioterapia,dereunionesyzonaparaloscoordinadoresysecretaría,asícomoclasesdeinglés,
de iniciación a la informática para padres y abuelos, zona de ocio, sala audiovisual, zona de
informática y videojuegos, celebración de cumpleaños y fiestas de ocio y tiempo libre,
organización de viajes culturales y eventos deportivos, torneo internacional, reuniones y
charlas para educadores, sin olvidar la participación y enseñanza de los entrenadores y la
próxima puesta en marcha de la gestión del voluntariado del club. Esto último entronca
totalmente con el compromiso social que queremos poner de manifiesto y es una muestra
másdelaResponsabilidadSocialacometidaporelClub.

Figura4:Seleccióndeimágenesdelasinstalaciones



Fuente:Elaboraciónpropia

Las actividades del Club no sólo se han centrado en la práctica al fútbol, sino que se  ha
trabajado para que aquél sea conocido por sus valores y su manera de actuar y  trabajar
también fuera del terreno de juego, como queda demostrado con la obtención  del Primer
AccésitenlaVIIIEdicióndelPremioEspigadeCajaRuraldeExtremadura,porelimpulsodela
actividadfísicayeldeporteyporlalabordepromocióndelfútbolfemeninoylaincorporación
de las jugadoras en el mundo laboral. Como se indica en  la revista del club, se persigue
“favorecer el hecho deportivo de una forma, creativa,  promocional, emocional, y su
rentabilidadenlamejoradelacalidaddevida,lasaludyeldeporteformativo”.
Enrelaciónconlaseccióndeféminasysegúnseindicaenlapropiarevista,“elSantaTeresa
CDFemeninosedisfrazadeSEXPE46paraencontrarempleoacincodesusfutbolistas”,¿ante
quésituaciónnosencontramos?,comoexpresiónglobalpodemosdecir“MÁSQUEUNCLUB”.

45

ParamásinformaciónpuedeconsultarselaRevistadelClub,temporada2010/2011.
 Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE). Se trata de un organismo autónomo, de carácter administrativo, con
personalidadjurídicapropiayadscritoalaConsejeríadeEmpleo,EmpresaeInnovaciónquetienecomofinalidadlaejecuciónde
laspolíticasdeempleodelgobiernodeExtremadura

46
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Deformamásconcreta,elSantaTeresaCDFemeninonosóloseinteresaaniveldeportivopor
sus jugadoras, sino que también está muy comprometido con la inserción laboral de las
mismas. Se trata de un claro ejemplo de innovación social, comenzando por una actividad
física,lúdicaydeportiva,ydandopasoalabúsquedadeunfuturoparalasjugadoras.
Enestesentido,elpropioclubrealizaunconjuntodeactividades,talescomo:
x
x
x
x
x

Laboresdeinformaciónalosempresariosquepuedenofreceralasjugadoraslaposibilidadde
sercontratadas,detallesacercadelascondiciones,exencionesfiscales,normativaenhorarios,
disponibilidadparaentrenamientos,etc.
Debido a la buena acogida del proyecto, actualmente son cinco jugadoras las que han
encontradounpuestodetrabajograciasalClub,encontrándosetodasconcontratolaboral.
El mismo Club se encarga de conseguir alojamiento o bien incluso corre con los gastos de
viviendaparajugadorasdefueradeBadajoz.
Realización de trabajos propios de la sede del Club en régimen de voluntariado, lo cual
constituyeotramedidadeinserciónlaboral.
Funciónde entrenadoras deequiposde inferior categoría. En este sentido, los  equipos de la
escuela de fútbol los llevarán dos jugadoras con amplia experiencia en el mundo del fútbol
femenino.

Encontraprestaciónatodoloanterior,lasjugadorassecomprometenajugaralfútbolenel
Club e implicarse con él en las actividades asimiladas al mismo, como la distribución de
merchandising.

Figura5:Seleccióndeimágenesdelequipofemenino


Fuente:Elaboraciónpropia

Hoy,despuésdemuchossueños,muchotrabajoyelbuenhacerdequienesundíapensaron
queel proyectoeraposible,elclublo forman28equipos,25entrenadores y370jugadores,
siguecreciendoycosechandoéxitosyseposicionacomounmodeloobjetodebenchmarking
enelámbitodelainnovaciónsocialporsuimpactoregional.

4.Conclusiones
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ProyectoscomoelClubDeportivoSantaTeresademuestranuncompromisosocialquevamás
allá de lo meramente deportivo. El caso de este club de fútbol de Extremadura, comunidad
autónoma de España, es un sueño hecho realidad. Su trayectoria y sus éxitos en la labor
educativa, social y de integración al mundo laboral, especialmente en su promoción de
deportistas infantiles y en la sección de fútbol femenino, hace que el caso sea objeto de
análisisyestudio.Pensamosquelasclavesdesuéxitopuedenayudaraotrosemprendedores
sociales  a poner en marcha otros proyectos similares en sus localidades contando con la
experienciadelClubDeportivoSantaTeresa.
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LA CREACIÓN DE VALOR COMO RECOMPENSA A LA CAPACIDAD
EMPRENDEDORAENLAREGIÓNDEEXTREMADURA.ELCASODEGRANJA
ELCRUCE47
JoséManuelGarcíaGallego,garciagallego@unex.es,UniversidaddeExtremadura
AntonioChamorroMera,chamorro@unex.es,UniversidaddeExtremadura


RESUMEN: Durante las últimas décadas, el cambio producido en las ciudades españolas ha
modificado las características del comercio urbano. En el nuevo entorno dominado por las
grandes cadenas comerciales, las pequeñas tiendas luchan por salir adelante intentando
diferenciar su oferta de la de los “gigantes” del comercio. El trato cercano, la oferta de
productos tradicionales o la atención al consumidor de compra diaria son algunas de las
características de estos pequeños comercios. Sin embargo, si un aspecto diferencia
verdaderamente a una empresa comprometida con el desarrollo de su región, es la apuesta
por los trabajadores y los productos propios de su tierra. El caso que aquí se presenta está
basado en entrevistas personales con los propietarios y gestores de la empresa extremeña
Granja el Cruce. Su objetivo es mostrar el importante papel jugado por esta compañía en el
desarrollo de su comarca, Los Baldíos de Alburquerque, durante los primeros años de su
creación; y más tarde, gracias a su crecimiento, en el desarrollo de toda la región de
Extremadura.Estaempresafamiliar,nacidaen1978enlalocalidaddeLaCodosera,comenzó
suandaduracentrandosuactividadenlaventadehuevosdecampoalastiendasdelaciudad
de Badajoz, aportando riqueza y empleo a su comarca desde el primer día. La llegada de
centros comerciales a la región, que suponía una amenaza para la supervivencia de esta
pequeña empresa, se convirtió en un punto de inflexión para su crecimiento. La decisión de
darunpasoalfrenteycrearsupropialíneadeestablecimientosparadarsalidaasuproducto
fue la más acertada en la vida de esta familia. Hoy en día, Granja El Cruce es una de las
empresasdeéxitodeExtremadura,facturandoalrededordecincomillonesdeeurosanualesy
empleandoa70trabajadoresfijos.Además,cuentacon36puntosdeventapropiosrepartidos
portodalageografíaextremeñaenlosquelaempresanosólovendesuspropiosproductos,
sinoquetambiéndasalidaainnumerablesproductosdelaregión,yaque,enpalabrasdesus
propiosgestores:“loprimero,siempre,esExtremadura”.
Palabras clave: capacidad emprendedora, desarrollo regional, creación de valor, empleo,
productoslocales

ABSTRACT:Inrecentdecades,thechangeintheSpanishcitieshasalteredthecharacteristics
ofurbantrade.Inthenewenvironmentdominatedbylargechainstores,smallshopsfightto
survive by trying to differentiate their offer from that of the "giants" of trade. Friendly
treatment,traditionalproductofferingsortargetingondailyshoppingconsumersaresomeof
the characteristics of these small businesses. However, an aspect that really differentiates a
company committed to the development of the region is the bet on local workers and
products.Thecasepresentedhereisbasedonpersonalinterviewswithownersandmanagers
of the company Granja El Cruce, established in Extremadura. This paper aims to show the
important role played by this company in the development of its region, Los Baldíos de
Albuquerque, in the early years of its setting up, and later, thanks to its growth, in the
development of the entire region of Extremadura. This family business, born in 1978 in the
villageofLa Codosera,startedfocusingonsellingeggstosmall storesinthe cityofBadajoz,

47

ElcontenidodeestecasoestábasadoenlaentrevistamantenidaconD.JoséGómez,propietariodelaempresaGranjaElCruce,
yconsuhijo,D.RaúlGómez.
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bringing wealth and jobs to his village from the first day. The arrival of malls in the region
brought a threat to the survival of this small company, but this situation soon became a
turningpointforgrowth.Thedecisiontostepforwardandcreatetheirownstorestoselltheir
productwasthemostsuccessfulinthelifeofthisfamily.Today,GranjaElCruceisasuccessful
companyinExtremadura,billingaboutfivemillioneurosayearandemploying70permanent
workers.Italsohas36pointsofsalespreadthroughoutExtremadurawherethecompanynot
onlysellsitsownproducts,butalsomanyothersproductsfromtheregion,since,inthewords
ofitsownmanagers,"Extremaduraisalwaysfirst".
Key words: entrepreneurship, regional development, value creation, employment, local
products

INTRODUCCIÓN.
Durantelasúltimasdécadas,elcambioproducidoenlasciudadesespañolashamodificadolas
características del comercio urbano. La aparición de áreas y centros comerciales de gran
dimensión en la periferia de las ciudades ha dificultado la supervivencia de los formatos
comerciales tradicionales, ya que aquellos dotan a los consumidores de una facilidad de
compracontralaqueesdifícilcompetir,talescomomejorprotecciónclimatológica,plazasde
aparcamiento gratuitas, restaurantes, espacios adaptados para niños, y lo que es más
importante,unamayoramplitudyprofundidaddesurtidoquepermiteconcentrarlascompras
necesariasparatodaunafamilia.
Enestenuevoentornodominadoporlasgrandescadenascomerciales,laspequeñastiendas
luchan por salir adelante ofreciendo a los clientes algo distinto a lo que ya ofrecen los
“gigantes”delcomercio.Generalmente,estastiendas,lamayoríadeellasempresasfamiliares
(especialmentelasqueoperanenelsectordelosproductosdealimentación),sesitúanenlos
barrios céntricos de las ciudades, siempre atentas a las necesidades del cliente de compra
diaria, ofreciéndole un trato estrecho, amigable, y poniendo a su disposición productos
tradicionales,losllamados“productosdesiempre”.
Las líneas escritas anteriormente podrían servir para describir la filosofía de numerosas
empresas familiares extremeñas. Sin embargo, las próximas están dedicadas a una empresa
extremeñadeéxitoquecomenzódenominándose“ExplotacionesGanaderasElCruceS.L.”,y
que hoy en día es conocida como “Granja el Cruce”, propiedad de José Gómez y gestionada
principalmenteporsushijosRaúlyMarcosGómez,yporsuhermanoAgustínGómez.

ELNACIMIENTODELAEMPRESA
Al noroeste de la provincia de Badajoz, en la comarca de los Baldíos de Alburquerque, se
encuentra el municipio extremeño de La Codosera, con una población de unos 2.500
habitantes.EstemunicipioconstituyeelorigendelaempresaGranjaElCruce.Setratadeun
entornoruralpuro,situadosobrelamismafronteraconPortugal,loqueleconfiereunaserie
de peculiaridades culturales relacionadas con el país luso, algo que constituye uno de los
componentesmásimportantesdelapersonalidaddeesteapaciblelugar.
Comoenmuchosotrospueblosdelaregiónextremeña,duranteladécadadelosaños60,la
emigración de los habitantes del municipio fue considerable hacia lugares como Madrid,
Cataluña o el País Vasco. Inmersos en esta situación, 12 pequeños ganaderos de la zona se
asocianen1968paraconstituir“ExplotaciónGanaderaElCruce”,conunasinstalacionespara
18.000gallinas,todounhitoenlaindustriaavícoladeaquellaépoca.
Inicialmente, su actividad se centró en la venta de huevos a las tiendas de la ciudad de
Badajoz,contandoconlaventajadequelossociosyahabíanrealizadoestaactividaddurante
losañospreviosasuconstitucióncomoempresa.Conelpasodeltiempolaempresaadquirió
uncarácterfamiliarcuando,enelaño1978,JoséGómezadquiriótodoelcapitaldelamisma.
Desdeesemomento,lahistoriadeestaempresaextremeñaesladeunafamiliatrabajadorae
ilusionadaporsutrabajoquehasabidoaprovecharlacapacidademprendedoradeJosé.
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PRIMEROSPASOSCOMOEMPRESARIO
A principios de los años 80 se produce un giro importante en la orientación del negocio,
pasando de ser tan sólo una granja avícola a convertirse en una empresa de distribución
minorista. José Gómez percibe la necesidad de este cambio durante sus múltiples viajes a
Madrid: “Allí las grandes superficies se comían a las empresas pequeñas y yo veía que eso
mismoterminaríapasandoenBadajoz”.
Ante el enorme poder que ejercen las grandes superficies y para asegurar la salida de su
producción,JoséGómezdecidemontarsupropiareddetiendas.Estableciendolaprimerade
ellasenBadajoz,actualmentelaempresadisponede36tiendaspropias.
José Gómez recuerda así el problema que se le planteaba en aquella época: “Al llegar las
grandes superficies podíamos tomar dos caminos: quedarnos quietos a expensas de sus
necesidades,loquepodríaprovocarqueundíadejarandecomprarnuestroproductoenfavor
de otra empresa y no pudiéramos darle salida (algo que le ha pasado a mucha gente), o
montar nuestras propias tiendas para asegurarnos la venta de gran parte de nuestra
producción”.
AsílocorroboraRaúlGómez,hijodeJoséygerentedelaempresajuntoasuhermanoMarcos
ysutíoAgustín:“Hemostrabajadocongrandessuperficies,comoeldesaparecidoSimagohace
añosoCarrefourmástardey,porsupuesto,estamosdispuestosanegociarconcualquiergran
empresa cuando nos llaman, pero sin volvernos locos, ya que si se convierten en tus únicos
clientes, de la noche a la mañana podrían decidir comprar el producto a otra empresa o en
otrolugarynosquedaríamossinnada;hayquetenerotrassalidasyotrasalternativas.Sería
muy bonito poder tener un cliente que por sí solo facturara 60.000 € mensuales… Sabemos
queesmuysacrificadotener1.500clientesquefacturanalrededorde30€diarios,peroforma
partedenuestraestrategia:pretendemosdiversificarnuestracarteradeclientesparaque,si
pierdesalguno,noseafatalparanuestrosintereses.Sumarclientessiempreespositivo”.
“Elconsumodehuevosenelmercadosiguesiendoelmismo”,indicaRaúlGómez,“enBadajoz
sesiguenvendiendounas300cajasdehuevosaldía.Anteshabía150tiendasdebarrioque
vendíancadauna2cajasaldía,yahorasevendenlasmismascajasperoun90%enlastiendas
deGranjaElCruceyenlasgrandessuperficies.Ennuestrocasoelmercadosereparteahora
dediferenteforma,ylastiendaspequeñashansalidoperdiendo.Porello,habercontinuado
nuestro negocio basándonos en la demanda de las tiendas de barrio tampoco nos hubiera
permitidocrecer”.

PUNTOSDEVENTADEGRANJAELCRUCEENEXTREMADURA(MARZODE2011)
Badajoz

28

San
Vicente
de
Alcántara
Puebla de Obando

2

Villar del Rey

1

Alburquerque

1

La Roca de la Sierra

1

Valencia de Alcántara

1

La Codosera

1

Total

36

1


Deestaforma,loqueañosatrásfueronmomentosdeincertidumbreydudasanteladecisión
tomada,hoyseconsideratodounacierto.En2011,GranjaElCrucefacturaalrededordecinco
millones de euros anuales, emplea a 70 trabajadores fijos y cuenta con 36 puntos de venta
propios repartidos por la región. Además, provee productos a numerosos clientes externos
que le otorgan una importante cuota del mercado agroalimentario pacense. José Gómez lo
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tieneclaro:“Laluchavalelapena.Yoempecédesdeceroyahoraestamosdondeestamos.Es
unabatalladiaria”.

MÁSTIENDAS,MÁSPRODUCTOS.
La empresa fue creciendo y a medida que se implantaban nuevos puntos de venta surgían
nuevos desafíos. Las tiendas suponían un aumento de los costes que no se conseguía cubrir
conlaventadehuevos.Enesemomento,loquepodríahaberconstituidounadificultadfue
visto por José Gómez como una oportunidad para ampliar su negocio. Ante la necesidad de
hacerfrentealoscostesfijosderivadosdelaimplantacióndelosnuevospuntosdeventa,se
optó por ampliar la cartera de productos ofertada a los clientes.  De este modo, Granja El
Cruce comenzó a elaborar nuevos productos y, a su vez, a adquirir otros de consumo diario
conelobjetivodedistribuirlosensunuevareddetiendas.
Hoyendía,laempresacomercializaproductosalimentariosdeconsumodiario:huevos,pan,
agua, leche y una gran variedad de dulces, zumos, café, etc. Bajo la marca Granja El Cruce
existen, por una parte, los productos de elaboración propia, que componen la mayoría del
surtido(huevos,panydulcesquesonfabricadosenlasinstalacionesdelaempresa)yporotra,
losproductosquesonfabricadosyenvasadosporotraempresabajolamarcaGranjaElCruce.
A estos productos se unen otros con marcas externas, generalmente extremeñas, que la
empresa adquiere y comercializa en determinadas épocas del año como complemento a la
ofertabásica,loscualesdependendelaestacionalidadydelacoyunturadelademanda.
Completar con referencias externas el surtido propio de Granja El Cruce es fundamental,
puesto que para una empresa que trabaja con productos que proporcionan un reducido
margendeventasesnecesariogenerarmovimientodeexistencias,yestasreferenciasatraen
alpúblicohacialospuntosdeventa.
“Es necesario mantener la rotación de la tienda, introducir productos nuevos según la
temporadaquedenvidaanuestrosestablecimientosyqueatraiganalosclientesparavender
nuestrosproductosestrella:huevo,leche,panydulces,ademásdelaguaLosRiscos.Sinduda,
loscomplementosayudan”,sostieneRaúlGómez.


INTRODUCIÉNDOSEENNUEVOSMERCADOS
Paralelamentealaimplantacióndelosnuevosestablecimientosdeventaalconsumidorfinal,
laempresaseintrodujoennuevoscanalesdedistribución,estableciendorelacionesconotro
tipodeclientescomocafeterías,restaurantes,empresasderestauración,centroshospitalarios
o centros educativos. Estos nuevos clientes habían comenzado comprando sus productos en
las tiendas de la empresa; sin embargo era necesario, debido a sus grandes pedidos, que se
habilitarannuevoscanalesdedistribuciónmáspersonalizadosycompetitivosparaatenderlos.
Deestemodo,GranjaElCrucepasóagestionardiferentescarterasdeclientes.Porunaparte,
la empresa ofertaba productos de consumo diario en sus establecimientos para los
consumidores finales, mientras que, de forma paralela, se servían productos a clientes
industrialescomocafeteríasorestaurantesdirectamentedesdeelalmacén.
TalycomoRaúlGómezponedemanifiesto,mantenersatisfechosaesteúltimogrupo,deigual
importanciaparalaempresaqueelconsumidorfinal,ybuscarnuevosclientes,seconvierte
en una ardua tarea diaria, realizada por un conjunto de comerciales que “a veces van a un
barrio nuevo y detectan bares o restaurantes recién  abiertos, intentan introducir alguno de
nuestrosproductosysialaprimeranoseconsigue,aldíasiguientelovuelvenaintentar.Eslo
bueno de haber aumentado la cartera de productos, que si no entran con nuestro producto
referencia,quizáslohaganconalgunaotracategoríadelasquetrabajamos”.
GranjaElCrucecuentaconrepartidoresqueponendiariamentelosproductosadisposiciónde
losclientesatravésdetresfurgonetasautoventaquetrabajansegúnunarutapreestablecida
por la ciudad. “Nuestra experiencia nos dice que una furgoneta suele realizar 240 visitas
semanales,enlasquesuelevenderun70%deltotaldelacarga.Lobuenoesquesetratade
compras prácticamente diarias, ya que lo que vende nuestra empresa son productos
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perecederos. Este negocio supone ganar 30 ó 40 € al día, y repetidamente. Tiene un parte
buenayunamala,comotodoenestavida”,explicaRaúlGómez.
Concretamente, en lo que al producto estrella se refiere, el nivel de producción diaria de la
empresaalcanzaaproximadamentelas5.500docenasdehuevos,delascuales3.000docenas
sedistribuyenadiarioenlastiendaspropiasdelaempresayelrestosonadquiridasporlos
clientesexternos.
Apesardelaestabilidadqueaportaalaempresaestademanda,lacapacidaddeproducción
es tal que, en ocasiones, es inevitable que por circunstancias del mercado se produzcan
excedentesdeproducciónquesonabsorbidosporempresasconlasqueGranjaElCrucetiene
acuerdos comerciales, convirtiendo un problema potencial en una oportunidad de negocio,
comonoscuentaRaúlGómez:“vendemosexcedentedeproducciónafábricasdecocidos,de
transformacióndelhuevoencáscaraahuevolíquidoohuevoenpolvo”.Todounejemplode
aprovechamientodelosrecursos.
En los últimos años Granja El Cruce se ha modernizado, apostando por una continua
renovación y adaptación a las exigencias del mercado. La empresa ha invertido en tres
direcciones:laaperturadenuevospuntosdeventa,laconstruccióndenuevasinstalacionesy
lamodernizacióndelasmásantiguas.Alapasteleríayalaexplotaciónavícolaexistentesen
La Codosera con capacidad para 70.000 gallinas ponedoras hay que añadir las modernas
instalacionesquelaempresaposeeenelpolígonoindustrialdeBadajoz:unalmacéndemás
de3.000metroscuadradosenlosquelaempresaalmacenaydistribuyesusproductostanto
deproducciónpropiacomolosqueseadquierenaotrasempresas.

EMPRENDIENDOMÁSALLÁDELASTIENDAS
MásalládeGranjaElCruce,JoséGómez,comobuenemprendedor,haseguidoampliandosu
faceta empresarial mediante la implantación de negocios en otros sectores. Es el caso de la
empresa Aguas del Suroeste, adquirida junto con su socio Bartolomé Gil y dedicada
principalmentealembotellamientoycomercializacióndeaguamineralnaturalycongas.Hoy
endíaestaempresaestáenplenoprocesodecrecimiento.
UnidaalagestióndelmanantialdeAlburquerque,cuyaaguaescomercializadabajolamarca
AguaLosRiscos,muyreconocidadentroyfueradelaregiónextremeña,laempresahapasado
agestionarrecientementeunmanantialenTalarrubias,atravésdelcualcomercializalamarca
Fondetal.
La explotación de ambos manantiales se realiza en plantas dotadas con modernas
instalacionesparaelllenadoyembotelladodelagua,contandoademásconunlaboratoriode
análisisypersonalaltamente cualificado.Todoello,unidoalaestupendamateriaprimaque
suponen las aguas de Extremadura, les permite comercializar un agua embotellada de gran
calidad.

Como nos cuenta José Gómez, “las previsiones para el futuro son muy buenas. De hecho
hemosconseguidounacuerdoconunafamosacadenadesupermercadosquenosconvierte
enunodesusproveedoresparalospróximosaños”.

CONTRALASGRANDESSUPERFICIES:PRECIO,CALIDADYCERCANÍA.
¿CómoafrontaGranjaElCruceelretodecompetircontralasgrandessuperficies?JoséGómez
ysuhijolotienenclaro,lasgrandessuperficiesatraenalclientegraciasaalgunosproductos
estrella, y una vez allí, el cliente completa su compra: “Ellos tienen muchas referencias,
ofrecenmuchosproductos,deloscualesungruporeducidollamalaatencióndelosclientes
por su precio, sin embargo, el resto de productos son más caros. Las grandes superficies
vendenmáscaro”,afirmaRaúlGómez.
“Actualmente, con la crisis, los márgenes se han reducido tanto que si quieres seguir
vendiendo tienes que jugar en el límite del beneficio. Incluso, por seguir manteniendo el
movimientoderotación,avecessevendeapreciodecoste.Enresumen,nuestrasprincipales
armas son el precio y las ofertas permanentes, aunque sin olvidarnos de aspectos muy
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importantes como la cercanía y disponibilidad de nuestras tiendas y el trato amable con
nuestros clientes. Vender mucha cantidad a muy buen precio y repartido rápidamente por
nosotrosmismos”.
Supadrecompleta:“Setratadequelasgrandessuperficiesnovendannuncamásbaratoque
nosotros. Es una competencia con grandes centros comerciales de igual a igual, basando la
competenciaenelprecio”.
Noobstante,laempresanoseolvidadelacalidaddelosproductos,unamáximaparaellosala
hora de satisfacer a sus clientes, como afirma José Gómez: “Nuestros productos son muy
buenos, buscamos siempre la calidad”. Esta búsqueda de una buena relación calidadprecio
para sus clientes es posible para Granja El Cruce gracias, por un lado, a su amplia red de
establecimientos propios, que le permiten alcanzar un volumen importante de ventas que
posibilitaofrecerunniveldeprecioscompetitivo;yporotro,alareduccióndeintermediarios
en la entrega de sus productos, ya que ellos mismos realizan esta labor, reduciendo así los
costesdeintermediación.
Además,laempresaapuestademaneradecididaporlosproductosextremeños,algoquehoy
en día proporciona una garantía de calidad para los clientes de la región cuando se trata de
productos alimentarios. “Siempre que el producto exista en Extremadura, por supuesto que
tratamos de adquirirlo aquí. Si lo tengo aquí, ¿por qué voy a comprar fuera?” señala Raúl
Gómez.  “Aquí hay calidad suficiente. Somos extremeños, tenemos nuestro capital en la
región, trabajamos con personal de aquí… Si no existen proveedores de los productos que
necesitamosenExtremadura,lógicamentetenemosquesalirfueraabuscarlos,perosiempre
quesepuede,secompranaquí.Esalgoquetambiénnosdiferenciadelacompetencia”.
Supadreañade:“Todoloquevendemosquepuedaserdeaquíesdeaquí.Somoslospropios
extremeñoslosquedebemosimpulsarlademandadenuestrosproductos,talycomosehace
enotrasregiones,debemosimpulsarlotantoconsumidorescomoempresarios”.
Además del precio y las promociones, lo verdaderamente importante para competir con las
grandes superficies es que esta amplia red de establecimientos propios puede considerarse
una ventaja competitiva en sí misma. En primer lugar, las tiendas suponen un importante
activoinmobiliarioparalaempresa,peroademás,consiguendiferenciaralaempresaGranjaEl
Cruce de sus competidores gracias a que aportan a sus productos una gran disponibilidad
tantoenloreferentealoshorariosdeatenciónalpúblicocomoenloreferentealacercaníaa
loshogaresopuestosdetrabajodelosclientes.
SegúnindicaRaúlGómez“Badajozcapitallotenemoscubiertoentero,simirasunmapadela
ciudad,encontrarásnuestrastiendasentodossusbarrios.Fueratambiénestamospresentes,
en pueblos como Alburquerque, La Codosera, La Roca de la Sierra, etc. Nuestra estrategia
consisteenestarmuypresentes,enircreciendotiendaatienda.Avecespiensoquesitodolo
que vendemos tuviese que salir de un mismo almacén, sería imposible. Al estar tan
diseminados,producimosmucho”.
Esestacombinacióndeproductosdecalidad,abuenprecio,yfácilmentedisponiblesparael
consumidor lo que hace de Granja El Cruce una empresa diferente. “Se trata de productos
baratos,debuenacalidad”,afirmaJoséGómez.“Ya10minutosdetucasa,sincogerelcoche,
atendiendo todos los días del año en algunas tiendas, con un buen horario, etc.”, añade su
hijo.
EstascaracterísticasdelaempresahacíanqueelpúblicoobjetivodelastiendasdeGranjaEl
Cruce fuese tradicionalmente el de una mujer ama de casa, pero hoy en día, el cliente que
acude a comprar a los establecimientos de Granja El Cruce ha evolucionado. Se trata de
consumidores de barrio y de compra diaria, generalmente compras más pequeñas que las
realizadas en los grandes centros comerciales de la periferia. Estos clientes buscan precios
competitivossinolvidarlacalidaddelosproductos,lacercaníadelestablecimientoyelbuen
tratoporpartedelosempleados.
No obstante, en los establecimientos de la empresa tiene cabida todo tipo de público, con
independencia de su edad y sexo, puesto que incluso los consumidores de grandes compras
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mensuales precisan en determinadas ocasiones de la cercanía y disponibilidad de los
establecimientos de la empresa para compras “urgentes” e improvisadas. De este modo,
GranjaElCrucesegarantizalallegadaadiferentessegmentosdelapoblacióncubriendouna
importante parte del mercado alimenticio. Según afirma Raúl Gómez, “incluso, muchos de
nuestrosclientesdeBadajozquesalendelaciudadlosfinesdesemana,realizansuscompras
en los establecimientos que tenemos en otros pueblos de Extremadura. Lo sabemos porque
noslocuentanysufidelidadnoshaceestarorgullosos”.

CONOCERELMERCADOYQUEELMERCADOTECONOZCA
Para satisfacer las necesidades de estos clientes de la mejor forma posible es necesario un
conocimientoprofundodelosmismosydecómocambiansushábitos,loscualesevolucionan
cadavezmásrápido.“Hace20añosnohacíafaltaintroducirproductosdecomplementoenlas
tiendas,erasota,caballoyrey.Podíasvendermontañasdehuevoyaquesevendíanagranel,
era una maravilla. Sin embargo, los tiempos cambian y hay que adaptarse y buscar
alternativas,esunacontinuaadaptación.Porejemplo,enlosúltimostiemposhadisminuidola
demandadehuevoennuestrastiendas,yencambiohemosdetectadoquesevendemucho
producto integral. Su demanda ha aumentado en más de un 50%. Todo esto se detecta, vas
viendoloscambiosenlosnuevoshábitosdelosconsumidoressegúnlosproductosquevendes
ytevasadaptandoaellos”,indicaRaúlGómez.
Estainformaciónllegaprincipalmenteatravésdelastiendas.“Lainformaciónlaobtienesdíaa
día,atravésdelossistemasinformáticospuedesobservarlatendenciadelademanda.Enese
momento sabes en qué producto está aumentando la demanda y en qué producto está
disminuyendo y actúas en consecuencia”,  afirma Raúl Gómez. “Para nosotros la mejor
informaciónreferentealosconsumidoreseslaqueprovienedenuestrastiendas”,completa
supadre.
Peronoessuficienteconconocerlasnecesidadesydeseosdelosconsumidores,sinoquese
requiere un conocimiento muy profundo del sector en el que se opera, ya que tal y como
sostiene Raúl Gómez “Hoy día es necesario saber la capacidad de compra que tiene tu
empresa y poner límite a los costes. De esta forma se puede saber qué precio poner a los
productos para que puedan venderse bien. En productos con márgenes de beneficio tan
estrechos,unadiferenciaenelpreciodediezcéntimospuedehacerqueelclienteloquierao
no;porello,elconocimientodetusectortienequeserexhaustivo.Cuandootroscompañeros
mehablabandelacrisis,detenercuidado,yocontestabaquepodíaestartranquilomientras
supieselastiendasquetenía,aquépreciocompraryaquépreciovender.Esdecir,mientras
conociesemimercado”.
Paraconocerelmercado,loscomercialesdelaempresa,ademásdecaptarclientes,realizan
regularmente un estudio de precios en el que analizan a sus principales competidores,
fundamentalmentegrandessuperficies,yaquesonquienesnormalmentesurtenalastiendas
pequeñas. Para Raúl Gómez está claro que “si nuestra meta es que las grandes superficies
nuncavendanmásbaratoquenosotros,nohaydudadequenecesitamosesainformación.Se
tratadeunestudiohechopornosotrosmismos,apartirdelcualpodemostomardecisiones,
como por ejemplo vender un 18% más barato que nuestra competencia, asegurándonos así
unaventade7000kilosdehuevostodaslassemanas.Deestaformaconocestusectorysabes
cómoestálasituación”.

Incluso, para la venta de su excedente, la empresa maneja datos del mercado europeo de
huevosatravésdeunaempresaespecializadaquelesproporcionainformacióndelmercado
entiemporeal.“Todoestonoshacesermáscompetitivos.Elobjetivoesconocerelmercado
dearribaabajo,sabercómoestálaproducciónentodoelcontinenteyplanificardeesemodo
nuestras estrategias de precio. En el momento en el que tenemos excedente de producción
miramos la situación del mercado y decidimos si se puede hacer alguna promoción o cómo
hacerllegarelproductoaunclienteeuropeo.Conestainformaciónseconoceperfectamente
dóndepuedesvendertuproductoencualquierlugardeEuropa”.
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Ademásdeconocerelmercado,laempresatambiénsepreocupamuchodedarseaconocer
entrelosconsumidores,yparaellolaempresadiseñaanualmentelaestrategiadepromoción
de la marca y de responsabilidad social.  Desde hace más de diez años, se desarrollan
campañaspublicitariasfijasdurantetodoelañoendiversascadenasderadioregionalylocal
dirigidasapromocionarlaimagencorporativa.Además,demanerapuntual,laempresallevaa
cabo campañas publicitarias en prensa escrita, televisión y vallas publicitarias destinadas a
promocionarproductosconcretosqueseofertanduranteundeterminadoperiododetiempo.
Apartedelascampañasenlosmediosdecomunicación,laempresarepartemerchandisingen
determinadasépocasdelañoycadaañoenveranoestápresenteenlaferiadeBadajoz,enla
quedisponedeunaimponentecasetaenelferial,algoquesegúnRaúlGómez“Setratadeuna
publicidad muy directa, pero que consideramos esencial”, ya que le proporciona una
importantepresenciaenlavidasocialdelaciudadydesusciudadanos.
Unodelospilaressobrelosquesesustentaelconocimientodelamarcaesellogotipodela
empresa.Porello,laempresalomuestrasiemprequetieneoportunidad:ensusinstalaciones
y sus furgonetas de transporte, en el merchandising de la empresa y en los envases de los
productos.AsínoslocuentanJoséGómezysuhijo:“Nuestraimagenesunaparteimportante
delaempresa.Poresotenemostanbiendelimitadoellogotipo,paraqueseareconocible.Lo
tenemosmuypresenteeneldíaadía,enlastiendas,instalaciones,furgones,etc.Conestoy
con las campañas en los medios de comunicación pretendemos estar presentes entre los
consumidores,quenosrecuerden.Tenemosquerecordarlesquenuestramarcaestáahí.Uno
denuestrosproductosquemáspublicidadproporcionaeselcartóndeleche,yaquesiempre
estáenelfrigorífico,cadavezqueseabreunfrigoríficoseveellogotipodelalecheGranjaEl
Cruceyesoespublicidad.Ellogotipodelaempresaescrucial”.
La responsabilidad social es otro aspecto importante de la imagen de la empresa. Granja El
Crucesepreocupaporlasociedadquelerodeaycolaboraensudesarrollo.Asusapuestaspor
laenergíarenovableyporelconsumodealimentosextremeños,hayqueañadirotrasmuchas
acciones sociales que la empresa realiza, tales como colaboraciones con publicaciones de
barrioydepueblos,dotacióndeequipamientodeportivoaequiposdediferentesmodalidades
deportivas, ayudas a asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, etc. Todo ello supone
paralaempresaunainversiónsocialafavordelosniñosy,engeneral,detodaslaspersonas
desuentorno,lacualnoestávinculadaaunarentabilidadeconómicadirecta.

ESPÍRITUEMPRENDEDORYSACRIFICIO.
Tras haber alcanzado la empresa una cierta dimensión y un buen reconocimiento en el
mercado,podríapensarsequeesmomentopararelajarse,queGranjaElCruceesunaempresa
bien asentada que proporciona beneficios suficientes como para “irse de vacaciones
indefinidas” o como para dejar de invertir dinero en el negocio y disfrutar de la vida sin
preocuparsetantoporlaempresa.Sinembargo,lafamiliaGómeznosólonopiensaasí,sino
que cree firmemente que esa actitud llevaría a cualquier empresa a la ruina absoluta en
cuestióndepocotiempo.Paraellos,elsacrificiodiarioylarenovacióneselsecretodesuéxito.
“Si una persona busca la estabilidad de un sueldo fijo, tiene que buscar trabajo por cuenta
ajena.Perosiloquequieresesentrarenelmundoempresarial,tienesqueolvidartedetodo,
deloshorarioseincluso,aveces,delasvacaciones.Elsacrificioesclave,debesdedicarteala
empresaal100%yatiempoindefinido.Mipadreestátaninvolucradoqueinclusodespuésde
jubilado seguirá. No obstante, este mundo es bastante flexible y depende de la ambición de
cadauno.Loprimeroesconseguirquelaempresafuncione,después,cadaunoseexigeloque
quieraoloqueveaconveniente,perolaconstanciaesfundamental”,noscuentaRaúlGómez.
Su padre José Gómez tiene muy claro que para que un negocio funcione, es necesaria una
constanteinversiónenelmismo.“Sitienesunatiendayjustoalladohayunlocaldisponible,
mi mentalidad me dice que, si puedes, en lugar de utilizar el dinero para otra cosa, intentes
comprarloparahacercrecertunegocio.Despuésyapuedespensarenti.Ennuestrasociedad
hay mucha gente que, en cuanto su negocio comienza a funcionar, se descuidan y gastan el
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dineroencosaspersonales,algoqueestábien,siempreycuandonodescuidestunegocio,que
es precisamente el que te está proporcionando esos beneficios que te permiten vivir. Los
negocioscrecenysiquieresquesiganprosperandonecesitasinvertirenellos”.
RaúlGómezestádeacuerdo:“Sipiensasprimeroentunegocioeinviertesdineroenél,quizás
consigas mayores beneficios que te permitan hacer ambas cosas, invertir y disfrutar, pero la
inversiónnuncasedebedescuidar.Tambiénhayquereconocerqueavecesnosaletodobien,
perosonriesgosquedebencorrerlosempresarios”.
Apesardelsacrificio,todoscoincidenenquesiunohaceloquerealmentelegusta,merecela
pena el trabajo realizado. Así nos lo cuenta José Gómez: “Ha merecido la pena. Se necesita
suerte,quetevayabienlavida,peroporsupuestomerecelapenadedicarseaesto.Esosí,es
fundamentalqueteguste,porquedebespasarlas24horasdeldíavolcadoentuempresay
paraesotienequegustarte.”
Suhijoconcuerdaconsupadreenesteaspecto:“Nosotrosdesayunamosennegociosqueson
clientes nuestros. Vas a comer a un sitio y si ves que no tiene tus productos le pides que te
reciba.Díaadíaseguimostrabajandoparaconseguirnuevosclientes,parasaberporquéotros
no nos compran, si por precio, por calidad, por servicio, etc. Afortunadamente, por nuestra
forma de actuar, por seguir día a día luchando, se puede perder un cliente, aunque no es
normal,perosesuelenperderdosyganarcuatro,todograciasalesfuerzo”.
Ligada a este esfuerzo por mejorar cada día aparece la flexibilidad de la familia Gómez a la
hora de gestionar la empresa. Este es uno de los consejos más valiosos que pueden dar a
aquellaspersonasquequieranadentrarseenelmundodelosnegocios.Ellossabenmejorque
nadiecómofuncionasunegocio,puestoqueelloslocrearonysonelloslosquelohanhecho
crecer,porloqueconocenperfectamentecadaunadelastareasquesedesempeñanadiario
enelmismo.
Según Raúl Gómez, conocer el negocio de arriba abajo es fundamental para el desempeño
diariodelaempresa,yesimprescindibleestardispuestoahacerloqueseanecesariocontal
dequelaactividadsigasucursosincontratiempos.Enestesentido,elorganigramadeGranja
ElCrucenoesrígido;existeorganización,peronorigidez.“Siquieresquefuncionelaempresa,
tienesqueflexibilizarlosescalonesjerárquicos.Hayqueagilizarlaactividadyparaellotienes
quehacerdetodo.Sialguienenalgún momentofallalosustituyestú,sinqueporellosete
caigan los anillos. Si un cliente te necesita, tienes que ir aunque no tengas tiempo, y si no
tienes nada que hacer, vas a buscar nuevos clientes, aunque teóricamente sea tarea de los
comerciales. Concretamente, esta semana que mi comercial ha estado de vacaciones, he
hecho15visitasyomismo…”.
ElespírituemprendedorylavisióndelosnegociosdeJoséGómezpermitiócrearestaempresa
afinalesdelosaños70,peroloqueverdaderamentelehahechosercomohoyendíaesha
sidoeltrabajo,lacapacidaddeganarselascosasporsímismos.GranjaElCrucees“suvida,su
familia”.Ellossabenverdaderamenteloquehacostadollegarhastaaquí,yconsideranestoun
aspectofundamentalalahorademontarunnegocio.EnopinióndeRaúlGómez,“sitedan
todo hecho, si todo te resulta muy fácil, no sabes cuánto cuestan realmente las cosas y no
valorasloquetienes.Lamayoríadelasveceseléxitonodependedeloqueteden,sinodelo
quetúmismoteganes”.
Ademásdeesfuerzo,hayqueestardispuestoacorrerriesgos,yesoesalgoqueJoséGómez,
como empresario, tiene claro: “Hoy en día la mayoría de las personas buscan estabilidad.
Cuandounalumnollegaalfinaldesucarrerasuelepreguntarsesiconseguirátrabajo,siserá
uncontratofijo,cuántodineroganará…Sinembargo,siloqueverdaderamentequiereesser
empresario, existen riesgos que hay que asumir”. Debido a estos riesgos, equivocarse y
levantarsedenuevoestáalaordendeldíaenlavidadelosempresarios,comonoscuentasu
hijo:“Hayquecorrerriesgosaltos.Quizásintentesvenderunproductoquelosprimerosdías
tienes que desechar. Tienes que correr ese riesgo, aunque hay formas de reducirlo, por
ejemplo,conunbuentratoalosclientes.Hoyendía,anteelexcesodeofertaqueexiste,el
servicioalclienteesmuyimportante.Yodigosiemprequeparahacerunacosabientienesque

216





14.ºWORKSHOPAPDR|EMPREENDEDORISMOEDESENVOLVIMENTOREGIONAL
5deOutubrode2012|ESCEInstitutoPolitécnicodeSetúbal
hacerunaodosmal,peroafortunadamentenotodaslascosassonmalasyvasprosperando
poco a poco. De los errores vas aprendiendo, y a veces hay que saber estarse quieto y no
arriesgar,peroesolosabescuándotehasequivocadomuchasveces,telodicelaexperiencia”,
completaJoséGómez.
Las líneas escritas anteriormente cuentan la historia de Granja El Cruce; plasman cómo ha
llegadohastalaposiciónqueocupahoyendía.LafamiliaGómezhapasadodevenderhuevos
decampoenpequeñastiendasdelaciudaddeBadajozaconvertirsuempresaenunadelas
másprestigiosasdeExtremadura.Lohanconseguidoatravésdeunamezcladeatrevimiento,
visiónemprendedora,sacrificioy,porsupuesto,suerte,quetambiénesnecesariaparallevara
buenpuertolosproyectosquecadaunosepropone.
En estos tiempos de crisis, no se sabe con seguridad cómo se presenta el futuro para las
empresas y los empresarios extremeños. Sin embargo, una cosa es segura, que la familia
Gómezloafrontaráconlailusióndeseguirhaciendomásgrandeloqueessuyo,“suvida,su
familia”; lo que han cuidado y trabajado desde que decidieron adentrarse en el mundo
empresarial.SeguirántrabajandodíaadíaalserviciodeGranjaElCruce.
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CÓMO COMPETIR CON GRANDES MULTINACIONALES DESDE UN
ENTORNORURAL:ELCASODEINQUIBA
AntónioChamorroMera,chamorro@unex.es,UniversidaddeExtremadura
JoséGarcíaGallego,garciagallego@unex.es,UniversidaddeExtremadura


RESUMEN: En 1970 comenzaba a concebirse lo que hoy en día es Industrias Químicas de
Badajoz, (INQUIBA), una empresa que destaca dentro del panorama empresarial de
Extremadura (España), una región con poca tradición industrial y calificada por la Unión
Europeacomoregióndeconvergencia.Desdeunapoblacióndepocomásde7.300habitantes,
Guareña, Juan Carmona Estévez y su familia han constituido un grupo empresarial que, sin
perder su esencia de empresa familiar, lidera actualmente el mercado español de los
suavizantes para la ropa. El espíritu emprendedor del fundador, su visión estratégica del
mercado y un cuidadoso proceso de transición hacia la segunda generación de la familia
marcanlahistoriayelpresentedeINQUIBA.Fueen1976cuandoadoptaunadecisiónqueala
largaseconvierteenclaveparaelfuturodeINQUIBA:lafirmadelosprimeroscontratoscon
cadenas de supermercados para la fabricación de sus marcas blancas de productos de aseo
personalydeproductosdelimpiezadelhogar,principalmenteconSPAR.Apesardequepor
aquel entonces las marcas blancas casi no tenían presencia en los lineales de venta de los
supermercadosespañoles,JuanCarmonavisionósupotencialalevaluarlascaracterísticasde
la gran distribución en Alemania, Francia y otros países europeos. Posteriormente vendrían
contratos con Carrefour, Eroski, Aldi, Día, Auchan o Lidl. Esta visión estratégica del mercado
hace que la empresa pueda competir hoy en día con grandes multinacionales como Henkel,
Unilever o Proter&Gamble. A través de las entrevistas mantenidas con el fundador y con
miembros de la actual dirección, se hace un recorrido por la historia de la empresa para
identificar tanto el perfil emprendedor del fundador, como los grandes hitos y decisiones
claves en el crecimiento de la empresa: la vocación por la marca del distribuidor, la apuesta
por la I+D+i, la prudencia financiera, el control de todo el proceso productivo a través de la
diversificación y la integración vertical y el mantenimiento de la gestión en manos de los
descendientesdelfundador.
PALABRASCLAVES:emprendedor,emprendimiento,marcasdedistribuidor,empresafamiliar

ABSTRACT: In 1970 it began to conceive what nowadays we know as Industrias Químicas de
Badajoz,(INQUIBA),acompanythatstandsoutinsidethebusinesspanoramaofExtremadura
(Spain), a region with little industrial tradition and described by the European Union like a
region of convergence. In a village with a population of little more than 7.300 inhabitants,
Guareña, Juan Carmona Estévez and his family have constituted a corporation that, without
losing his essence of a familiar company, leads the Spanish market of the fabric softener at
present. The entrepreneurial spirit of the founder, his strategic vision of the market and an
accurateprocessoftransitiontothesecondgenerationofthefamilymarkthehistoryandthe
presentofINQUIBA.Itwasin1976whenheadoptsadecisionthatinthelongrunturnsinto
key for the future of INQUIBA: the signature of the first agreements with chains of
supermarketsforthemanufactureofhis“ownbrand”,mainlywithSPAR.Althoughbackthen
the own brand almost did not have presence in the Spanish supermarkets, Juan Carmona
observeditspotentialwhenevaluatingthecharacteristicsofthebigdistributioninGermany,
FranceandotherEuropeancountries.LatertheywouldgetagreementswithCarrefour,Eroski,
Aldi, DIA, Auchan or Lidl. This strategic vision of the market does that the company can
competenowadayswithbigmultinationalslikeHenkel,UnileverorProter&Gamble.Through
interviews carried out with the founder and with members of the current management
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department,thispaperlooksintothehistoryofthecompanytoidentifythefounder'sprofile
deeply,examiningbigmilestonesandkeydecisionstakenduringtheprocessofgrowthofthe
company:thebetforthe“ownbrand”andfortheR&D,thefinancialprudence,thecontrolof
all the productive process through the diversification and the vertical integration and the
maintenanceofthemanagementinhandsofthedescendantsofthefounder.
KEYWORDS:entrepreneur,entrepreneurship,ownBrand,familybusiness

1.ǦINTRODUCCIÓN
En1970nacíaIndustriasQuímicasdeBadajoz(INQUIBA),unaempresaquedestacadentrodel
panoramaindustrialdeExtremadura,unaregiónsituadaalsuroestedeEspañaycaracterizada
por un bajo nivel de industrialización con relación a la media nacional. Actualmente está
calificadaporlaUniónEuropeacomoregióndeconvergencia.
Desdeunapoblacióndepocomásde7.000habitantes,Guareña,JuanCarmonaEstévezysu
familiahanconstituidoungrupoempresarialformadoenlaactualidadpor8empresasycon
una creciente vocación internacional: INQUIBA, Tecnología Robótica Extremeña (TREX),
TecnoquímicaExtremeña,INQUIBAComercial,ExtremeñadeEnvasado,Enprolim,Spaintabe
INGRAP.
Sin perder su esencia de empresa familiar, lidera actualmente el mercado español de los
suavizantesparalaropagraciasasuestrategiadefabricaciónparalasmarcasdedistribución.
El espíritu emprendedor del fundador, su visión estratégica del mercado y un cuidadoso
procesodetransiciónhacialasegundageneracióndelafamiliamarcanlahistoriayelpresente
deINQUIBA.

2.ǦELESPÍRITUEMPRENDEDORDELFUNDADOR
Nacido en Guareña (Badajoz), Juan Carmona Estévez es una persona de esas que en
Norteaméricadenominan“selfǦmademan”(hombredenegocioshechoasímismo),talycomo
pone de manifiesto su forma de entender los negocios y las decisiones clave que ha ido
adoptandodurante40añoscomoempresario.
Paraentendersuorigencomoemprendedorhayqueremitirseasujuventud,cuandocon17
años se trasladó con la familia a Madrid. Eran los años 60 y para ganarse la vida trabajó de
camareroenelbarfamiliar,dedependienteenunultramarinoydevendedordeceraparael
suelo.Sinembargo,siempretuvoenmentelaideadesersupropiojefe.Fuedurantelavisitaa
lafábricadelproductoquevendía,cuandoseconvenciódequenodebíasertancomplicado
fabricar él mismo la cera. Así, en 1968, decidió abandonar Madrid y volver a Guareña para
emprenderdesdelanadasupropionegociodefabricacióndeceraparasuelos,procesoque
empezó a aprender “con mi padre en medio de una viña, con sarmiento y un perol que nos
dejaron”,enunpequeñolocalde40m2.
Tardó poco más de cuatro meses en enfrentarse a las primeras dificultades serias, con un
almacénllenodeproductos,variasdeudasenelbancoyclientesquenopagabanenlosplazos
establecidos. Tras salir de visitar a unos clientes morosos, le planteó a su padre la nueva
estrategia a seguir: intercambiar con otras empresas la cera que producían por cepillos,
recambios de fregonas, cubos de plásticos y otros productos complementarios que podían
vender a sus clientes junto con la cera. Esa fue, además, la forma de cobrar algunas de las
deudas pendientes de sus clientes. Poco después comenzaría la producción propia de
recambiosdefregonas.
Los primeros años resultaron una andadura muy difícil, especialmente por la crisis del
petróleo,ycuandoJuanCarmonaechalavistaatrásreconocequeelcaminoestuvoplagado
de“erroresyalgunosaciertos”.Peromásalládeamedrentarseporlasdificultades,mantenía
vivosuespírituemprendedorbuscandonuevasopcionesparaelnegocio.Así,en1976decide
dar el salto a la producción de aerosoles, a pesar de la complicación que ello suponía. Su
círculo de amistades le recomendó que no pusiera en práctica la idea; pero Juan volvió a
actuarconvencidodesusideasydelaexistenciadeunaoportunidaddenegocio:“Alohecho
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pecho. No pierdas el tiempo lamentando lo que has hecho mal, laméntate de lo que no has
hecho”.
Ese mismo año, adopta una decisión que a la larga se convierte en clave para el futuro de
INQUIBA.Setratadelafirmadelosprimeroscontratoscondistribuidoresparalafabricación
de sus marcas blancas, principalmente con SPAR. A pesar de que por aquel entonces las
marcas blancas casi no tenían presencia en los lineales de venta de los supermercados
españoles, Juan Carmona visionó su potencial al evaluar las características de la gran
distribuciónenAlemania,Franciayotrospaíseseuropeos.Esoscontratosabrierontambiénla
puerta a la incorporación a la cartera de productos fabricados por la empresa de nuevos
productosdelimpiezay,porprimeravez,degelesdebañoychampús.
Detrás de esta decisión ya se percibe su clara orientación estratégica, la cual será una
constanteensuformadegestionarlaempresaduranteestos40años.Élmismoseconsidera
“más unestratega que un táctico, porque lo importante es tener la visión de adónde quieres
llegar. La táctica depende de la estrategia y se cambia después. Lo que es inmutable es la
estrategia”.
Y esta forma de gestionar estratégicamente el negocio se la transmite continuamente a sus
hijos, recordando que hay que evitar que “la táctica te confunda y que el día a día te haga
perderlavisiónestratégica”.Asumeque“unotienequetenertiempoparapensar,porquesino,
estámetidoenlatácticaynoveloquelevienemásadelante”.
Pero en esta decisión de centrarse en las marcas de distribuidor (MDD) también había un
reconocimiento a sus propias debilidades. Juan Carmona reconoce que nunca se le dio bien
comercializar sus productos y pensó que la mejor manera de desarrollar su empresa era
“orientarsealosprocesosylaparteproductiva”ydejarqueotroscreasenlamarca.
Aquel proyecto que surgió como un medio de supervivencia había alcanzado ya cierta
estabilidad y tamaño. El apoyo de su padre, la confianza en sí mismo y el tesón fueron
ingredientes básicos en aquellos momentos y 40 años después han permitido materializar
aquelsueñoenungrupoempresarialformadopor8empresas,unasinstalacionesde80.000
m2,deloscuales27.000m2 sondesuperficieconstruida,unacapacidadanualde180.000Tm,
más de 100 referencias en la cartera de productos y una facturación que los últimos años
sobrepasa los 50 millones de euros, con clientes como Carrefour, Eroski, Aldi, Día, Auchan o
Lidl.

3.ǦELCRECIMIENTODELAEMPRESA
Tras estabilizar económicamente la empresa, ampliar su cartera de productos y tener
importantesclientesanivelnacional,INQUIBAviviósumomentomásagrioen1981cuandoun
incendioacabóarrasandotodaslasinstalacionesdelaempresay,loquefuepeor,provocóel
fallecimientodeunodesusempleados.Aquelhecho,ademásdecausarheridasfísicasaJuan
Carmona,hadeterminadolagranpreocupaciónposteriordelaempresapordisponerdelos
mejores sistemas de seguridad en las fábricas. Los primeros años de la década de los 80
vuelvenasermalosañosparalaempresa.Aldesastredelincendioseunelacrisiseconómica
que vivía el país: “Y nos encontramos peor que al principio; sin producción ni ventas, con
deudasyunaplantillaalaquepagar”.
A pesar del pesimismo de parte de su entorno, el incendio no supuso el fin del proyecto de
Juan Carmona. Las llamas habían destruido los activos físicos de la empresa, pero seguían
perviviendo valores y activos intangibles mucho más valiosos: el tesón y la experiencia
acumuladaporelfundador.Denuevoycomosucedióenlosprimerosañosdelaempresa,la
creencia en sí mismo y su espíritu emprendedor determinan sus decisiones: “Uno tiene que
tener siempre confianza en uno mismo, con los errores y dudas que siempre tienes, pero al
finaldebesdepensarquesiotrolohace,¿porquénolopuedohaceryo?”.
La recuperación no fue fácil, pues perdieron clientes y “los que quedaban eran de peor
calidad”, con tasas de devoluciones e impagos cercanas al 30%. “Sin embargo, son estas
experienciasrealmentedolorosaslasquemásteenseñan”,reconoceJuanCarmona.Lasolución
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pasópordosdecisionesclave,unaenelámbitocomercialyotraenelfinanciero.Porunlado,
laestrategiacomercialseenfocóaúnmásenlaproducciónparamarcasdeldistribuidory,por
otro,laestrategiafinancierasebasóensermásexigentesenelcobroalosclientes.
Eraelaño84ycasiensuspensióndepagos,sereúneconsumujeryconjuntamentedeciden
dejardevenderaplazosalamayoríadelosclientes,intentandocobraralcontadoaaquellos
con mayor riesgo de devolución de mercancías. Al referirse a este tema, Juan Carmona
recuerda el papel fundamental que desempeñó su esposa, María Béjar, reconociendo con
ciertohumorqueeraellaquienseponíaduraconlosclientesparaexigirleselpago.“Comolas
mujeressonmásdurasparaestoqueloshombres,lepedíqueseencargaradeloscobrosyque
cuandovinieranlosvendedoresllorandopidiendoaplazamientosfueseellaquienlesdijeraque
no.Ellacontestó:vale,perosiyodigoqueno,esqueno,nomevayasacontradecir.Yesohacía
yo.Siveníanamí,lesdecíaquesimimujerhabíadichoqueno,pueseraqueno”.Deestaforma
los impagos se redujeron al 6Ǧ7% y, a partir de 1985, empezaron a recuperar importantes
clientesperdidos,comoSPARoCetra.
Esebuentrabajoylaimagendeempresaseriaydecalidaddieronsusfrutosypermitierondar
unsaltocuantitativomuyimportanteen1989,cuandoINQUIBAconsiguecerrarcontratoscon
losmayoresdistribuidoresnacionales.Apartirdeeseañoentranaformarpartedelacartera
declientesdelaempresaContinente,Lidl,TengelmanoDIA.Sedapasoasíaunadécada,lade
losaños90,deconsolidaciónycrecimientodelnegocio.
Elprogresivoaumentodelacuotademercadodelagrandistribuciónfrentealadistribución
tradicional, así como el auge de las marcas blancas, favorecen los intereses de INQUIBA y
ponendemanifiestoloacertadodeunadecisiónadoptadadosdécadasatrás.Amediadosde
los 90 introduce en el mercado el suavizante para la ropa, producto que con el tiempo se
convertiríaenunproductoestrellaparalaempresa.Actualmente,INQUIBAfabrica,atravésde
marcasdedistribuidor,aproximadamenteel25%delossuavizantesquesevendenenEspaña,
superandolasventasdemarcasdeempresasmultinacionales,comoFlor,MimosínoVernel.
La primera década del nuevo siglo supone el gran salto cuantitativo de la empresa, ya
convertidaengrupoempresarialyconlaparticipaciónactivadelos5hijosdelfundador:Juan,
Eva, Gonzalo, María y Ana. Las ventas de poco más de 10 millones de euros en el año 2000
pasanasuperarlos50millonesapartirdelaño2008.

Figura1:EvolucióndelosdatoseconómicosdeINQUIBA
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4.ǦELGRUPOEMPRESARIAL
CuandoINQUIBAalcanzalaconsolidacióncomoempresadedicadaalmezcladoyenvasadode
productos de limpieza y aseo personal, comienza un proceso de crecimiento a través de la
integraciónverticalyladiversificaciónhacianegociosauxiliaresalnegociobase.Setratadeun
proceso que va a dar lugar a la creación de 7 nuevas empresas y que se acomete bajo dos
premisas:lareduccióndeladependenciadeproveedoresexternosylaprudenciafinanciera.
En 2012, el grupo empresarial está formado, además de INQUIBA S.A., por: x Tecnología
RobóticaExtremeñaS.L.(TREX).Creadaen1994,laempresasededicó
inicialmente a la fabricación de la maquinaria necesaria para INQUIBA, ha quedado
actualmente como empresa encargada del mantenimiento de la maquinaria tras la
constitucióndeINGRAP.
x TTecnoquímic a Extremeñaa S.A. Dediccada desde 11997 a fabriccar el esterqquat,
componentepprincipaldelssuavizante.
xINNQUIBACommercialS.L.Eslaempresaencargadadelacomercializaciónndeproducttos
delimpiezaehhigienepersonalqueseecomercializanconmmarcapropiaadelaempresa.
Innicialmente, en 1998, fu e creada conn la denominnación de Aeerosoles Extrremeños S.L.
paracambiaren22003asunombreactuaal.Cuentacconlasmarccas“Valoas””y“CadaDíía”
enddetergencia,laprimeraposicionadacomoprodductodealtaacalidadylasegundacomo
pproducto conn buena rela ción calidadǦǦprecio. Paraa los producttos de aseo personal
traabajanconotrasdossmarcas:Geesmil,comerrcializadacommomarcadeealtacalidadd,y
Careba,comommarcaconbuuenarelacióncalidadǦpreecio.Actualmmentelasveentasdepro
ductosconmmarcappropiarepressentanpocomásdel10%%delasventasdeproduuctosdel
gruupo,elrestosigue


productosdeelimpiezayaseoalammedidadelasexigenciasdelcliente..Creadaen1999,
juuega un pappel fundameental en la estrategia dde INQUIBA,, pues permmite ofrecer a los
clienteslapoosibilidaddeediseñarunnenvaseespecíficoparra nuevosprroductos,quueles
ppermitadiferrenciarsedelacompetenncia.
xEEnprolimS.L.Constituidaaenabrildee2000,fabricayproducceenvasespparaproducttos
delimpiezayaseeopersonal.
xSSpaintabS.L..En2006seecreóestaeempresadeddicadaalaffabricaciónddecompresión
enppolvoparappastillasdeproductosddelimpieza:detergenteparalavavaajillas,deterrgente
ppara ropa, ettc. Se trata dde una empr resa participaada al 50% ppor el grupo francés
Linoossier, lííder francés en compresión en polvoo para pastil las. Esta empresa mixta nació
con laa idea dde que INQU IBA pudiese servir directtamente dessde Extremaddura a sus
cllientes en Esspaña, PPortugal y suur de Franccia, mientrass que el soccio francés pudiese
ateenderalresstodeEEuropa.
x INGRAP S.L. Está dedicada al diseño, fabricación y montaje de maquinaria industrial tanto
para INQUIBA como para terceras empresas. Constituida en 2007, la previsión es que en los
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próximos años las ventas internas al grupo representen menos del 50% del negocio de la
empresa.
En 2006, el grupo se reestructura para constituir una sociedad holding, Carmona Béjar
ConsultingInversiones,queaglutinalapropiedaddelasempresasdelgrupo.Alacabezadel
mismosemantienecomoPresidenteJuanCarmonaEstévez,peroconelapoyodeunConsejo
deFamilia,formadoporelmatrimonioylos5hijos.JuntoaesteConsejoexisteunComitéde
Direcciónconstituidoporlafamiliayportresconsejerosexternos.Yen2011,sedaunpaso
más en el proceso de reestructuración, con la creación del Grupo Armónea, formado por
Inquiba,IngrapySpaintab.

5.ǦLASESTRATEGIASCLAVESDEINQUIBA5.1.ǦLavocaciónporlasmarcasblancas
EltiempohaidoconfirmandolavisióndelmercadoqueJuanCarmonaentreveíaafinalesdela
década de los 70 y principios de los 80. La clave para una pequeña empresa estaba en
especializarse en la fabricación de marcas del distribuidor. Como indica Sebastián Torralba,
consejeroexternodelgrupo,“aunquelasuperficiedeventaseamásgrande,cadavezcaben
menosmarcasenellineal”.Losdatosdelmercadoconfirmanestehechoyreflejancómoseva
perfilandounaestructurasectorialconfiguradaportresclasesdeempresas:
a)GrandesmultinacionalescomoReckittǦBenckis,Henkel,UnileveryProcter&Gamble,cuyos
productosadquierenvaloratravésdelaapuestaporlamarcaylainnovación.
b) Medianas y pequeñas empresas de ámbito nacional, o incluso regional, con una
participaciónenelmercadoendescenso,especialmenteenloslinealesdelagransuperficie,y
cuyaestrategiapasaporlaespecialización.
c)Medianasypequeñasempresasespecializadasenlafabricacióndemarcasdedistribuidor.
EnINQUIBAtienenclaroquesuperfilsecorrespondeconesteúltimoyqueesahídondeestá
elfuturo.Ellolehallevadoarechazarlacompradeimportantesyreconocidasmarcasquele
han sido ofrecidas en los últimos años. Como indica un informe elaborado por Alimarket
(Casado, 2010), “la marca de distribución atraviesa un momento dulce en nuestro país,
avaladaengranmedidaporelcontextoeconómicoactual”.Segúndichoinforme,lapérdidade
poderadquisitivodelosconsumidoores,unidaamejoraseenlacalidaddelosprodductoscon
mmarcablancca,hallevaddoamuchossusuariosadecantarseporéstasalahoradehacerla
co mpra. Hecho que se coonfirma con un estudio o de Globallyy, de 2010, según el cuual el
41%ddelosespaññolesconsideraquelammarcadedisttribuidortiennelamismacalidadque
e las marcas de los fabriccantes, y co n los resultaados del Obsservatorio d e Consumo y la
Distribuución Alimenntaria, que sseñalan que el 54% de loos consumid dores españooles
prefierecomprarprooductosdemmarcablancca.
UnesstudiodeNieelsen,dejunniode2010,reflejabaquuelapenetraacióndeesteetipode
marcasesituóenel48,4%%enelsegmeentodedroggueríaylimppieza,yenel21,1%eneel
deperfummeríaehigienne.Peroesppecialmentesignificativaeslasituacióndelademanda
desuuavizantes.SSegúndatossdelaconsuultoraIRIparraelTAM,ennfebrero20010,laMDD
representabba el 55% en valor, y el 666% en volummen de las veentas de sua vizantes en
España.
Figura2:Cuotademeercadodelasmarcasdedisstribuidor
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PeroenINQUIBAAtambiéntieenenmuypreesentequellaclavenoeesfabricarpaaraeldistrib
uidor, no ess el productoo, sino la gesstión correctta de las neccesidades proopias de estee
tipo de clieentes. Juan Carmona re conoce que en la realidaad “hay pocaas empresa ccon
vocación de marca b lanca, que ssepan gestio narla”. En laa empresa see reconoce qque
realmentesuproducctonotieneevalorañadido,loquegeneravaloressuconoocimientode
la distribuución. Adem ás, pensar qque el precio es el únicco elementoo relevante een la
relacióónconladistribucióneesunerrorggrave.MaríaaCarmonalotieneclarooalafirmar
queactualmmente,enlagestióndeuunamarcablanca,lastresclavessonn:“precio,caalidad
yserviicio”.

5.2.ǦLaapuestapporlaI+D+i
EnuncontextogeográficodondelaapuestadeporlaI+D+iesmuyreciente,lainvestigacióny
la búsqueda de innovaciones han estado presente en INQUIBA desde su mismo nacimiento.
Hoy disponen de un departamento de I+D+i en constante crecimiento y adaptado a los
exigentesrequisitosdelagrandistribución,peroelespírituinvestigadoreinnovadoryafluía
en Juan Carmona antes incluso de que se popularizasen estas siglas y de que fuesen un
elementoclaveparaqueunaempresanofueseexpulsadadelmercado.
Sin técnicos, sin recursos tecnológicos… Juan Carmona ya sabía la importancia de este tema
cuandoprobabadistintascomposicionesparalascerasy“llegabaacasayexperimentabacon
lasbaldosasdelsuelo”.InclusosuhijoJuanhacomentadoenalgunasentrevistasque“loshijos
éramosconejillosdeindias”.Recuerda que“en una ocasión enlaque estaba demoda elgel
confrescor,seleocurrióañadirmentaalgelyprobarloconnosotros.Elproblemaeraqueno
sabía calcular la dosis de menta y a veces se pasaba y salíamos con escozores y picores.
Todosparticipábamos de los ensayos. Las pruebas se hacían en casa, que se convirtió en su
particularlaboratoriodeI+D”(Innocámaras,2009).Supadrebromeaconestehechodiciendo
que“nomedivorciédemilagrodebidoalaspruebasencasa”.
Desde su creación, la mayoría de la maquinaria también se ha diseñado y fabricado con la
tecnologíadesarrolladaporlapropiaempresa.Lasprimerasmáquinasdellenadoydesoplado
se realizaron de forma autodidacta por el propio Juan y uno de sus empleados. Luego esta
funciónadquiriótalenvergadurayrelevanciaquehadadolugaralacreacióndedosempresas
delgrupo,TREXeINGRAP.
De aquellas investigaciones primitivas a hoy en día, el departamento de I+D y calidad de la
empresa ha evolucionado tanto que en 2009 INQUIBA recibió el Premio Extremadura
EmprendedoraenlaCategoríadeInnovaciónEmpresarial.Eldiseñoyfabricaciónaprincipios
de los 90 de botellas de polietileno cuadradas con etiqueta envolvente cuando nadie en el
sectorlasfabricabaasíesunejemploclarificadordelcarácterinnovadordelaempresa.

5.3.ǦLatransparenciayprudenciafinanciera
Otra característica de INQUIBA es su gestión financiera. Como indica Sebastián Torralba, la
empresahasidoenciertamedidaatípicaconrespectoacómohancrecidootrasempresasde
sutamaño.ElconsejeroexternodeINQUIBAresaltaque“nohanintentadoaprovecharel
apalancamientofinancieroparacrecer.Estaempresanohadejadonuncadehacerelritmode
inversiones que se requería, pero ha reinvertido los beneficios en la propia empresa y no la
hasobredimensionado. Incluso parece que a veces tiene excedentes de recursos”. Esta
prudenciafinancieralaexpresaelpropioJuanCarmonadeformamuycoloquialdiciendoque
“cuando uno setira a la piscina debe saber que tiene agua. Y si es invierno, hay que saber si
estácaliente”.
Este crecimiento controlado, junto a una plena transparencia de sus cuentas, han permitido
dartranquilidadyconfianzaalabanca,alosclientesyalosproveedores.Unaconfianzaquese
obtiene a lo largo del tiempo, pero que hay que írsela ganando continuamente. Ello le hace
presumir de que las entidades financieras, en general, no le han puesto inconvenientes a la
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horadefinanciarsusnuevosproyectos,apesardelacoyunturaeconómicaydequedurante
2010acometieronlasmayoresinversionesdesuhistoria,deaproximadamente14millonesde
euros, encaminadas a ampliar las instalaciones, introducir nuevas líneas de producción y
robotizarlosalmacenes.
A pesar de no ser ajeno a la crisis financiera y económica que afecta a todo su entorno, en
INQUIBAreinaciertatranquilidadporeltrabajobienhechodurantelosañosdeprosperidad
económica en nuestro país. Su política financiera le ha hecho no cometer los errores de
muchos otros empresarios que “se han endeudado mucho, lo nunca visto. Pero luego
analizabasquétenían,cuántohabíaderealidadensusbalances,yresultabaquetodoestaba
endeudadoyquelosactivosquedecíanqueteníannovalíanloquedecían”.Porelcontrario,
Juan Carmona reconoce que, en INQUIBA, “siendo incluso autodidactas al principio, hemos
sabidosacarunrendimientograndealosrecursosfinancierosconlosquecontábamos”.

5.4.ǦElcontroldetodoelproceso
El crecimiento del grupo empresarial ha venido marcado tanto por su prudencia financiera
comoporeldeseodecontrolarinternamentetodoslosprocesosclavesdelnegocio,desdela
maquinarianecesariahastaelsoftwaredegestiónutilizado.“Noquierodependerdenadie,es
mifilosofía”,afirmaJuanCarmona,quiensesienteorgullodequecasiel90%delamaquinaria
delaslíneasdeproducciónseanpropias.
LalabordesuhijoGonzalohasidorelevanteeneldesarrollotecnológicodelamaquinariay
ello llevó a transformar el inicial departamento de mantenimiento en dos nuevas empresas,
TREX e INGRAP; esta última va más allá y se encarga de fabricar todo el equipamiento
productivonecesarioenINQUIBA.LacreacióndeTecnoquímicaExtremeñaparalaproducción
delesterquatesotroclaroejemplodeldeseodeintegraciónycontroldelnegocio.

6.ǦLAFAMILIAYELRELEVOGENERACIONAL
JuanCarmonanoentiendelafamiliasinlaempresa,perotampocoentiendelaempresasinla
familia.Porunlado,reconocequelaempresaescomounmiembromásdelafamiliaqueleha
dadoseguridadeconómicaylehapermitidodarformaciónaloshijosyevitarquepadecieran
las preocupaciones de su generación. “La relación familiar que tenemos es gracias a la
empresa,quelaha enriquecidoyloshermanos sellevanmuybien.Es lomás importanteque
nos ha dado la empresa”. Se atreve incluso a decir que “la empresa es el hijo que más se
pareceati,porqueloshijostienenpartedelamadreypartedelpadre,perounaempresaesel
reflejodelasvirtudesydefectosdelempresario.Eselfielreflejodeunomismo”.
Perotambiénreconocequelaempresanohatenidonitienesentidosinlafamiliayque“sila
empresanomepermitieradisfrutardemishijos,yomesentiríaunfracasado”.Admiteelpapel
clavedesumujerMaríaentodaslasetapasporlasquehapasadolaempresa,reconociendo
que“tieneunas capacidadesqueyo notengo, ella vieneacomplementarlas cosasquea mí
mefaltan. Tiene dotes de organización superiores a los míos, constancia, y en momentos
apurados ella se ha hecho cargo de papeles importantes; cuando se ha dado un golpe en la
mesaporalgunasituaciónsiemprehecontadoconellaparahacerloyquelaempresanosenos
fuesedelasmanosensituacionesdrásticas”.
Sus hijos han formado parte de la empresa desde bien pequeños, puesto que para Juan
Carmona“eléxitonoeseléxitopersonalmío,sinoqueloalcanzarécuandoelloscontinúencon
laempresa”. Como dice María Carmona, los cinco hermanos “hemos estado mamando la
empresa desde bien chiquititos” y han echado una mano siempre que era necesario,
“inclusoquedándonossinvacacionesdespuésdehaberestadotodoelañoestudiando”.
Juan Carmona ha cuidado mucho el proceso de incorporación de sus hijos a la gestión de la
empresa,dándoleslaformaciónquelespermitiesetrabajarenlaempresaenelfuturo.Todos
sehaniniciadoenpuestosbásicos,paraluegoirseformandoenáreasespecíficashastaocupar
algún puesto directivo. A partir de los 23Ǧ24 años, los hijos se han incorporado a la función
directiva,peronosinantes“vereldíaadíayremangarselasmangas”.Laplanificacióndela
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preparaciónhasidotancuidadosaque“simishijosnotuvieraneloficionecesario,nohubiesen
asumido laresponsabilidad que han asumido. Han ido adquiriendo responsabilidades desde
trabajos básicos”. Generalmente los hijos se iban incorporando a la dirección de un
departamento concreto con el apoyo de un directivo externo, hasta el momento en el que
podíanasumirplenamentetodaslascapacidadesdeladirección.
Aunque todo el proceso de incorporación de la segunda generación a la dirección de la
empresaestabaplanificado,elprocesosevioaceleradocomoconsecuenciadeuncáncerque
sufrióJuanCarmonaen2005.Duranteaproximadamenteunañoymedioloshijosasumieron
laresponsabilidaddellevarlaempresasinsupadre.Hoy,recuperadoyadelaenfermedadse
mantienecomopresidentedelgrupo,pensandoestratégicamenteenelmedioylargoplazo,
peroalejadodelagestióndeldíaadía.
En 2009, se negoció y aprobó el Protocolo Familiar, en el cual se recoge la forma de
participacióndelosdistintosmiembrosdelafamiliatantoenlapropiedadcomoenlagestión
delaempresa.
“Enelprotocolosepartíadeunaideacomún,laempresanopodíaserunpuntodedesunión,
sino todo lo contrario. Había que intentar darle a la empresa lo que necesitaba y a la
familiatambién,sinhacermezclasraras”.Laaplicacióndeesteprotocolohallevadoaque4de
los5hijostrabajenactualmenteenpuestosdirectivosdelaempresa.Losotrosdepartamentos
de INQUIBA y la dirección de las otras empresas están en manos de directivos externos con
altacualificación,lamayoríadeorigenextremeño.

7.ǦLACONTRIBUCIÓNDELAEMPRESAASUENTORNO
En el mundo empresarial, hoy en día es habitual hablar de relaciones con el entorno y de
responsabilidad social corporativa. En unos casos como verdadera estrategia, en otros como
simplereclamoparamejorarlaimagendelaorganización.Sinembargo,lavinculaciónconsu
entorno más cercano siempre ha estado presente en la cultura de INQUIBA. Como indica
MaríaCarmona,“ahoralehanpuestounnombreaaccionesqueyasehacíanenlaempresa
aunque de forma más puntual e informal” y sin gestionarlas como una estrategia más del
negocio.
De hecho, el concepto de empresario que asume Juan Carmona no tiene sentido sin la
integracióndelaempresaensuentorno.ComodiceSebastiánTorralba,“paraestehombreun
empresarioesuncreadorderiquezaenlasociedadylaobtencióndebeneficiosesunmedidor
decómoloestáshaciendo”.Porestarazón,aJuanCarmonalegustadistinguiralempresario
delespeculador,resaltandoelmalejemploquesonparalasociedadyespecialmenteparalos
jóvenes los “empresarios del pelotazo”. Los verdaderos empresarios son los que están
conviviendoconeltrabajodíaadíayselevantanyseacuestanconlosproblemasdelnegocio,
arriesgando continuamente su dinero en nuevos proyectos. A él le gusta decir que “los
beneficiosdehoysoninversionesdemañanaypuestosdetrabajodepasadomañana.Poreso
unaempresadebegenerarbeneficios”.
Esta forma de pensar constituye hoy en día parte de la cultura de INQUIBA, donde se tiene
claroquehandecontabilizarcomoéxitosresultadosquenosonnecesariamenteeconómicos:
“lacontribución al desarrollo industrial de nuestra tierra es un motivo más para seguir
esforzándonoscadadía.Elvalordeestasaportacionesnosólosemideeneuros:elempleo,la
atraccióndeotrasindustriasalazonaolaactividadgeneradaaproveedoreslocales,sonsólo
algunosdelosaspectosqueinfluyeneneldesarrollodenuestropuebloynuestracomunidad”.
En relación con la contribución al desarrollo local, INQUIBA colabora continuamente con
iniciativas municipales y regionales y con instituciones como Cáritas, la Fundación Jóvenes y
Deporteso la Hermandad de los Ancianos Desamparados, porque “tratamos de devolver a la
sociedadpartedeloqueéstanosaporta”.Traslaenfermedadsufridahaceunosañosporel
fundadordelaempresa,sehaintensificadolacolaboraciónconlaAsociaciónEspañolaContra
elCáncer.
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Elrespetoporelmedioambientesehaincorporadoexpresamentealdíaadíadelaempresa
en los últimos años, puesto que en INQUIBA se considera que “nuestro entorno también es
nuestratierra”. Por eso han obtenido de AENOR las certificaciones según las normas
UNEǦENISO9001:2008yUNEǦENǦISOISOǦ14001:2004.
En materia de generación de empleo, el crecimiento y la modernización de INQUIBA han
supuestotambiénunaevoluciónsignificativadesusrecursoshumanos.En2010,laplantillade
INQUIBAsuperabalos160empleados,conunaedadmediadeaproximadamente30añosyde
los cuales aproximadamente el 30% eran titulados universitarios. Aunque Juan Carmona
reconocequeélfueunmalestudiante,tienemuyclaralaimportanciaderodearsedegente
muy preparada. Por eso, en INQUIBA se presta especial atención a la selección de los
profesionales, se apuesta por la formación y la promoción interna y se tratan de crear unas
condicioneslaboralesquefavorezcanlaestabilidaddelosempleados.
Apesardehaberincorporadovariosdirectivosymandosintermediosexternos,elobjetivoes
priorizarsiemprequeesposiblelapromocióninternadelostrabajadores,paralocualponea
su disposición importantes programas de formación que persiguen apoyar la carrera
profesional de los mismos. En los últimos años, la inversión en formación interna osciló en
tornoalos250mileurosanuales.
Aunque actualmente está alejado de la gestión diaria de la empresa y actúa exclusivamente
como presidente, Juan Carmona considera que siempre se ha llevado muy bien con sus
trabajadoresyhaconfiadoenellos.Poresonohaejercicioun“liderazgofuerteenelsentido
impositivo”,sencillamentesehalimitadoa“marcarreglastácitasylíneasrojasquenodeben
saltarse”.Esosí,“siempreteniendoenlacabezaqueloimportanteeslaempresaynadieestá
porencimadeella”.

CONCLUSIONES
Esta es la historia de INQUIBA, una empresa que ha conseguido hacerse un hueco en un
mercadodominadoporgrandesmultinacionales,sinrenunciarniasucarácterfamiliarniasu
compromisoconsumunicipioyconsuregión.Unahistoriaqueseguiráescribiéndoseenlos
próximos,porquelafamiliaCarmonasigueacometiendoproyectosparamantenerloslogros
alcanzados hasta ahora. Son conscientes de que deben seguir analizando la evolución del
entornoconvisiónestratégicayprepararseparaloscambiosqueseavecinan.
Además de potenciar su presencia en el mercado nacional, la empresa trabaja en su
internacionalización.LacreacióndeSpaintabhasidolaprimeraexperienciadeunprocesoque
preparan con la tranquilidad y la prudencia que caracterizan a la empresa. Los altos costes
logísticoshacenquenotengasentidolaexportacióndelosproductosdelimpiezayaseodesde
la fábrica de Guareña, más allá del mercado portugués. Las posibilidades se centran en
trasladar la producción a los mercados de destino o en establecer alianzas estratégicas con
socioslocales.Además,tienenpresentequeloquepuedenexportarnoeselproducto,sino“lo
quesabemosdegestióndelamarcablanca,elconocimientosobreladistribuciónmoderna”.
Además,suconocimientodelamarcadedistribuidorydelafabricacióndeenvasesnocierraa
laempresalapuertadeladiversificaciónhaciaotrosproductosynegociosenelmedioylargo
plazo. Mientras tanto, el sueño continúa, porque como dice Juan Carmona “las personas, si
queremosynosesforzamos,seremosdueñosdenuestrodestino”.
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EMPREENDEDORISMO E COMPATIBILIDADE RELACIONAL: O CASO
AQUAPURANOCONTEXTODAREGIÃODODOURO
RicardoCorreia,ricardocorreia@ipb.pt,InstitutoPolitécnicodeBragança
CarlosBrito,cbrito@fep.up.pt,UniversidadedoPorto

Resumo: As empresas exercem uma influência decisiva nos destinos turísticos. Com efeito,
muitasdaspropostasdevalordessesdestinossãodaresponsabilidadedeatoresempresariais.
Contudo, essa influência ocorre também na direção contrária. Os destinos turísticos
apresentamcaracterísticasparticularesquepodeminfluenciaraatuaçãodasempresas.Apesar
disso, muitos dos estudos existentes focamse apenas na primeira influência: empresas >
destino,nãoexistindoaindasuficienteconhecimentoacercadoimpactodestino>empresas.
OcasodoempreendimentoturísticoAquapuralocalizadonaregiãodoDouropretendeilustrar
esse processo de influência recíproca. Através do mesmo revelase que a falta de
compatibilidade relacional pode limitar os efeitos da empresa no destino. De igual forma, a
influênciadodestinonaempresadependetambémdestacompatibilidadeedascaracterísticas
particularesdoatorempresarial.
Palavraschave:EmpresasTurísticas,Destinos,Douro,Aquapura,Interações

Abstract: Firms have a key influence in tourist destinations. Indeed, corporate actors design
many of the touristic offers of these destinations. However, this effect also occurs in the
opposite direction. Tourist destinations have particular features that may influence firm’s
performance. Nevertheless, the existing studies mainly focus on the first influence: firms >
destination,whiletheimpactdestination>firmsremainsunclear.TheAquapuracase,aresort
locatedintheDouroregion,seekstoclarifythisreciprocalinfluenceprocess.Researchshows
thatthelackofrelationalcompatibilitycanlimitfirm’seffectsonthedestination.Similarly,the
influenceofthetouristdestinationonfirm’sperformancealsodependsonthiscompatibility
andontheparticularcharacteristicsofthebusinessactors.
Keywords:TouristicFirms,Destinations,Douro,Aquapura,Interactions

1.Introdução
As empresas, pelas interações que desenvolvem, são um dos atores mais relevantes de
qualquerregião.Apresençadaempresanaregião,atravésdaatividadequedesenvolve,dos
recursos de que dispõe e dos relacionamentos criados, está em contínua interação com as
características territoriais. Dependendo das características de ambas as partes envolvidas
nesteprocesso,ainteraçãoteráumamaioroumenorcapacidadeparapotenciaraestruturae
dinâmicadoterritório.
As características territoriais exercem também influência sobre a atuação estratégica das
empresas.Estascaracterísticassãodinâmicasfazendocomqueoníveldeinfluênciaexercido
peloterritóriovarieaolongodotempo.Ainfluênciaterritorialdepende,emlargamedida,da
atividade desenvolvida pela empresa e da rigidez observada pelos princípios de atuação que
orientamasuaatuaçãoestratégica.
Oprocessodeinfluência empresarialéaindamaiornoturismo.Mesmoasorganizações que
nãoseconsideremdependentesdoturismo,irãoatravésdasuaformadeatuaçãocondicionar
o desempenho da região porquanto contribuem para a dimensão social e económica da
imagem do destino turístico (Grängsjö, 2003; McKercher, 1993). Adicionalmente, a procura
turísticatendeadesenvolversenumaáreaterritorialconfinada,ondediferentesorganizações
empresariais terão de coordenar esforços com vista à sua potenciação. Ao mesmo tempo, o
destinoturísticoassumesecomooelementopreponderantenestaindústriapoisédeleque
emanamosatributosgeradoresdeexpectativasnosconsumidores(Murphyetal.,2000).
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Apesar das relações e interações estabelecidas entre as empresas e as regiões constituírem
uma área de estudo que se afirma ao longo do tempo, “essas relações necessitam de uma
compreensão e articulação mais clara”. Até agora “pouca atenção foi prestada à natureza
precisa dessa relação”, pelo que “as relações entre as empresas e os territórios estão
debilmenteconceptualizadas”(DickeneMalmberg,2001:346).
Assim, este caso tem um duplo objetivo: (i) explicar como é que a atuação estratégica das
empresas se reflete na dinâmica e estrutura regional e (ii) como é que as características
regionais afetam a atuação das empresas. O caso está organizado da seguinte forma: após
uma introdução apresentase o projeto Aquapura Douro Valley, o primeiro hotel de cinco
estrelas a ser criado no Douro. Posteriormente o caso prossegue com a caracterização da
regiãodoDouro.Apósaapresentaçãodaempresaedaregiãoqueacolheuoinvestimentoo
caso continua com a análise do processo de interação recíproca apresentandose por fim
algumasconclusõesdomesmo.

2.OGrupoAquapura
OgrupoAquapuraéumaempresaturísticaeimobiliáriaconstituídaem2007,porumgrupode
gestores e investidores portugueses. Esta nova marca hoteleira tem como orientação base a
construçãodehotéisdeluxoexclusivosevillasprivadasdotadasdeumSPAcomstandardsde
qualidade muito elevados. Todos os hotéis e villas Aquapura se pretendem posicionar no
segmento de luxo assumindo invariavelmente uma tipologia típica de cinquenta a oitenta
quartos e de vinte a cinquenta villas. Um SPA de grande dimensão, que se assume como o
elemento central dos empreendimentos, é outra das referências obrigatórias deste novo
conceitohoteleiro.
OAquapuraDouroValleyinauguradoemvinteecincodeJunhode2007éoúnicoprojetodo
grupojáconcluídoeondeestesprincípiosorientadoresestãojáemprática.Estáassentenum
solar do século XIX, numa quinta emblemática do Douro, a Quinta de Vale Abraão.
Obedecendo à lógica Aquapura, este empreendimento conta com cinquenta quartos e com
vinte e uma villas para venda. A intervenção na Quinta de Vale Abraão exigiu ao grupo
hoteleiro um investimento de trinta milhões de euros. Este empreendimento foi o maior
investimentoturísticoprivadoaserrealizadonoDouroeviurecentementeoseuméritoser
reconhecidopelosprémiosdoTurismodePortugal48.
TodososprojetosAquapuraevitamestardentrodedestinosmassificados.Estaestratégiade
atuação consegue uma maior diferenciação do que é oferecido, mas exige um esforço
significativo de comunicação. O destino Douro, em fase de iniciação do seu processo de
desenvolvimentoturístico,inseresedentrodapolíticadoAquapuradeseinstalarapenasem
destinosnãomassificadoseforadoscircuitoscomerciaistípicos.
Um outro princípio orientador do Aquapura é a crença nas interações com diversos atores
indispensáveis à prestação de um serviço de excelência. A organização considera os atores
presentes na região onde está localizada como fundamentais para a prossecução de vários
objetivos,entreosquaisoseuobjetivoestruturante:serumdosmelhoreshotéisdomundo.O
Aquapura percepciona a sua rede de relacionamentos como fundamental para cumprir dois
objetivosprincipais:gerarvisibilidadeàmarcaeaodestinoealargarasuaofertadeserviços
naregião.
OAquapuraassumeseassim,querpeloinvestimentoenvolvidoquerpeloconceitoinovadore
posicionamento de luxo, como um ator de referência na região. Desta posição resulta a
capacidadedeinfluenciararedeturísticalocal.
Através da instalação num destino que só agora se começa a desenvolver, o papel do
Aquapuraéclaramenteorientadorparaasempresascomasquaisserelaciona.Devidoàsua

48

Estainiciativavisaidentificarepremiarasmelhorespráticas,projetos,empreendimentoseatividadesquetenhamcontribuído,
de forma significativa, para a melhoria e atração do destino tendo considerado o Aquapura o melhor investimento privado em
Portugalnoanode2008.
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posiçãodeatordominanteacabaporinfluenciarquempretendeassumirumposicionamento
elevado,existindoalgunsnovosespaçosturísticosdaregiãoqueseinspiraramemalgunsdos
conceitosdoAquapura.

3.ARegiãodoDouro
Apesardeserconsiderado,porváriosdocumentos ediplomas, umaregião comuma grande
vocação turística e originar o produto português mais conhecido no exterior (o vinho do
Porto), o Douro é uma região com um dos índices de poder de compra mais baixos (67,2
pontosnoíndicedoINEcombase100)dePortugaledaEuropa.Trezedosdezanoveconcelhos
desta região apresentam mesmo um índice de poder de compra inferior a 55 pontos (INE,
2007b).
O estádio de desenvolvimento turístico do Douro é ainda ténue. A região é responsável por
apenasumporcentodacapacidadedealojamentodePortugal,possuindo,noanode2005,
trinta e seis estabelecimentos hoteleiros num total de duas mil trezentas e dezassete camas
(Magalhães et al., 2008). A taxa de permanência média dos turistas no Douro ronda as 1,5
noitessendoovalorparaPortugalde3,1noites(INE,2007a).Estevalormostraaincapacidade
do Douro gerar motivos de atração que justifiquem a retenção do turista por períodos mais
alargadosdetempo.
Três concelhos deste destino turístico (Vila Real, Régua e Lamego) são responsáveis por
sessentaeoitoporcentodasdormidas.Paraalémdeseremosprincipaisnúcleosurbanos,a
concentração de turistas nestes concelhos também é justificada pela dificuldade de
mobilidadeinternanaregião.Àexceçãodestesmunicípios,amovimentaçãointerconcelhiaé
feita por estradas sinuosas, o que é um obstáculo que contribui para a concentração dos
turistasnoprincipaleixourbano.AduraçãodopercursodecarroentreoAeroportodoPortoe
acapitaldedistritodaregiãodoDouro,VilaReal,édeaproximadamenteumahora.Contudo,
oscentoenoventaquilómetrosqueseparamaRéguadeMirandadoDouro(localmaisaEste
destedestinoturístico)demorammaisdetrêshorasaserempercorridos.
Oníveldeequipamentosturísticosdaregiãoéaindamuitoreduzido,nãoexistindopontosde
atração para além das quintas como seja restauração de qualidade, campos de golfe ou
enotecas.
A matriz de alojamento típica do Douro é a quinta. Estas propriedades desempenharam
inicialmente a função da casa de campo dos produtores durienses. Contudo, foram
progressivamentetransformadasemunidadesdeturismodealojamentoeamaioriaabriuse
a atividades turísticas como as provas de vinhos e refeições. Apesar disso, grande parte dos
proprietários das quintas não detém ainda competências turísticas que permitam gerar um
produto de qualidade e perceber o funcionamento desta indústria com características tão
diferentesdavitivinicultura.
É notória uma formatação destes atores à indústria do vinho. A produção vitivinícola é o
resultado de tarefas árduas, que acontecem quase escondidas no interior das quintas. Já o
turismoexigesensibilidade,aberturaecompreensãodasmotivaçõesdosvisitantesedassuas
necessidades.Onúmerodeturistasexistenteaindanãopermiteàsquintasepequenoshotéis
daregiãopossuirrecursoshumanosdeexcelêncianecessáriosaoposicionamentododestinoa
estenível.
Sóhápoucomaisdetrêsanoséqueexistenestedestinoumaentidaderegionaldeturismo
queadotouadesignaçãodeTurismodoDouro.Atéentão,odestinoestavadivididoportrês
regiõesdeturismoqueoperavamdemaneiraindependenteepoucosinérgica.Devidoaisso
estaregiãonãotemqualquermarcaglobalconsolidadaqueaidentifiqueecrievalor.
Notaseumaclarainexistênciadestacapacidaderelacionalesensibilidadeturísticaporparte
de um número significativo de atores com responsabilidade turística na região. Não existem
nasprincipaiscidadeselementosrelacionadoscomovinho.Emgrandepartedarestauração
não existem cartas de vinhos, o legado cultural está em parte ao abandono, a mobilidade
internaédeficienteeaatuaçãoconcelhiadificilmenteconjugaesforçosdeatuação.Devidoa
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estas limitações significativas do Douro, no que diz respeito à criação de valor, os itens de
Governação, Marketing e Vendas e Circuitos Turísticos foram classificados como tendo um
desempenho fraco pelo Centro Mundial de Excelência de Destinos (CCDRN, 2008) na
avaliaçãoquerecentementefezaestedestino.

4.OprocessodeinteraçãoAquapuravsDouro
O Aquapura revelou uma grande sensibilidade turística procurando parceiros locais que
complementassem a sua oferta. Contudo, o número de parceiros locais compatíveis com os
princípios de atuação do Aquapura revelouse reduzido, o que limitou as sua ligações
regionais. Face à situação de iniciação turística em que o destino se encontra tornamse
necessáriosatoresturísticosqueofereçamatividadesquecomplementemoinvestimentodo
Aquapura,quecontinuamanãosurgirmesmoapósesteestímulo.SofiaBrandão49diretorade
MarketingdoAquapuradácontadestanecessidade:
“Estamosnumaregiãodevinhocomumagastronomiaricaenãotemoslojasgourmet,quando
nós temos grande facilidade em mandar os nossos clientes a restaurantes, a museus e a
quintas mas quando as pessoas perguntam onde podem comprar coisas, não há. Isso é uma
coisaquerealmentenãoconseguimosultrapassar,nãoháboaslojasparasefazeremcompras
de produtos da região.” (entrevista realizada à Dr.ª Sofia Brandão no dia 3 de Fevereiro de
2009)
Os relacionamentos existentes aconteceram com atores que se posicionam ao mesmo nível
deste empreendimento e que conseguem completar o seu serviço, gerando um produto
turístico oferecido ao cliente com maior autenticidade. Também devido à dificuldade de
mobilidadeinterna,poisasestradasdaregiãosãomuitosinuosasfazendocomquepequenas
distâncias quilométricas demorem bastante tempo a serem efetuadas, os parceiros locais
selecionadossituaramsepreferencialmentepróximodohotel.
A falta de sensibilidade face ao turismo e a incapacidade de potenciação dos recursos da
região não se reflete apenas nos agentes privados e na sua falta de iniciativa. Também a
administraçãoregionalnãotirasuficientepartidodapromoçãoquerealizaoAquapuraedos
recursospotenciaisqueexistemnaregião.Nãoexistemeventosouconferênciasderelevo,a
sinalizaçãointernadodestinoéinexistente,verificandoseumdesconhecimentodapopulação
face à realidade que se pretende para o Douro. Amaior parte da atuação municipal é ainda
focalizada em pequenas obras ou manifestações concelhias com pouca relevância para o
destino.
Assim, perante a existência do Aquapura, um ator turístico a operar num nível superior da
cadeia de valor, a absorção de conhecimento pela região é limitado (Figura 1). Uma
significativapartedosatoresdaregiãonãoconseguetirarpartidodaexistênciadeumpólode
atração como o Aquapura, com capacidade para dar visibilidade e atrair turistas com
capacidadefinanceira.
Apesar de não ter surgido uma atuação coordenada por parte das entidades regionais no
sentidodepotenciarosefeitosdapresençadoAquapuranaregião,desenvolveramsevárias
parceriaslocaisque,combinandorecursosdeexcelência,permitiramumamaiorvisibilidadee
arealizaçãodenovasatividades.Oempreendimentoinfluencioupositivamentealgunsatores
locaisecontribuiuparaoenriquecimentodascompetênciasturísticasdosrecursoshumanos
daregião.


49

Umadasvantagensdoscasosdeestudoéapossibilidadedeutilizarmúltiplasfontesdeinformação.Oprocessoderecolhade
informação serviuse por isso de várias fontes: entrevistas, planos de desenvolvimento locais, estatísticas regionais, imprensa
escrita e sítios na Internet. Das múltiplas fontes de informação utilizadas, as entrevistas tiveram uma clara predominância,
revelandose o meio mais adequado para acompanhar os processos dinâmicos que estão na base do processo de interação
recíproca entre o Aquapura e a Região do Douro. Assim, o texto contém extractos de entrevistas pessoais semiestruturadas
conduzidas pelos autores a várias personalidades identificadas como relevantes neste processo de interação. Estas entrevistas
permitiram a recolha direta da percepção dos responsáveis de algumas entidades que foram protagonistas do processo de
desenvolvimentolocal.
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Figura1–AbsorçãoRegionalLimitadaFaceàPresençadoAquapura
Aquapura

Douro

• Forte Capacidade Relacional

• Fraca Interação entre Atores

• Visibilidade

• Deficits Organizativos

• Especialização Turística

• Falta de Sensibilidade
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Turística

Serviço Elevados

• Níveis de Valorização do
Serviço Reduzidos

Baixa Absorção
Potenciação de Valor Limitada

Fonte:ElaboraçãoPrópria

OAquapuraconectouaregiãocomoperadoresespecializadosemmercadosenoturísticosde
luxo, fazendo com que se tornasse mais visível internacionalmente e que fosse objeto de
prescriçãoporpartedeagentesdeviagens.FrutodapresençadoAquapuranaregiãotornou
se possível combinar um recurso turístico de excelência com recursos vínicos, também eles
exemplares,deonderesultaramacontecimentosmuitopositivosparaaregião.
Um dos casos de sucesso deste encontro de recursos materializouse com a vinda do Grand
Jury Européen a Portugal. Tratase de um júri com cerca de quarenta grandes especialistas
internacionaisemvinhos,provenientesdecatorzepaísesdaEuropaeEUA,diversosenólogos,
jornalistas nacionais e internacionais, sommeliers campeões do mundo e produtores que
avaliam transversalmente os vinhos de uma região e que durante um fimdesemana se
concentraramnoAquapura,ondeavaliaramosvinhosdoDouro.SegundoSofiaBrandão:
“Essas pessoas nunca viriam para cá se não houvesse um hotel de cinco estrelas e se não
houvesseanossaatividadedepromoção.”(entrevistarealizadaàDr.ªSofiaBrandãonodia3
deFevereirode2009)
A presença do Aquapura com o perfil de clientes que lhe está associado estimulou o
surgimentodeatividadesdesuporteàatividadeturísticanaregião.Oserviçodetransferesem
carrosdeluxofoiumadessasnovasatividadesdesenvolvidas.
DevidoàsexigênciasdoAquapurasurgemtambémserviçosindividualizadosoferecidosacada
turistaenviadopeloHotelparaasquintasparceirasequeoferecemmaiorvaloracrescentado.
A ação e influência da empresa permitiu também a abertura de algumas quintas ao
enoturismo,ganhandocomissooDouronovosrecursosturísticos.
O surgimento do Aquapura possibilitou igualmente impulsionar projetos de restauração de
luxo. A percentagem de clientes enviados pelo Aquapura para os restaurantes com os quais
temparceriasémuitosignificativa,situandosenaordemdostrintaporcento.SegundoJoana
VanZeller,relaçõespúblicasdohotel:
“Depois de nós (Aquapura) termos aberto existiu uma onda. Foram criados mais três
restaurantes premium, quando antes só existia um. Ou seja, tivemos um crescimento de
trezentosporcentoderestaurantesnumano.”(entrevistarealizadaàEngªJoanaVanZellerno
dia23deFevereirode2009)
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O Aquapura estabeleceu uma parceria com a escola de hotelaria de Lamego tendo a sua
formaçãoderecursoshumanosacontecidonasinstalaçõesdesteestabelecimentodeensino.
Posteriormente foram recrutados colaboradores formados nessa escola. Adicionalmente o
diretordealojamentosdoAquapuraministratambémformaçãoaosalunosdaescola,oque
elevaosstandardsdaquelaunidadedeensino.
Alguns restaurantes locais ganharam competências através da contratação de antigos
colaboradoresdoAquapura.Éoqueseverificanorestaurante“CastasePratos”eno“Douro
in” onde o chefe de sala e o chefe de cozinha respetivamente são excolaboradores do
Aquapura.

5.InfluênciadaRegiãonoAquapura
As características do Douro enquanto destino turístico em fase de desenvolvimento
provocaram efeitos na atuação perspetivada pelo Aquapura. A quantidade de turistas que o
Aquapura esperava captar ficou aquém das expectativas, o que motivou uma correção em
baixadospreçospraticados,situaçãoquedebilitaaimagemdoempreendimento.
VáriasatividadesnecessáriasparacomplementaraofertadoAquapuranãosurgiram,devidoà
inexistênciadeumnívelcríticodeturistas,eoutrasqueficarambloqueadas,pelaexistênciade
algumasbarreirasorganizacionais.Defacto,váriosentravesorganizativosrelacionadoscomos
recursos públicos impedem o surgimento de potenciais atividades complementares ao
Aquapura.ApesardeserumdosgrandesrecursosdoterritórioorioDouronãoseencontra
sinalizado durante a noite o que conforme relata Teresa Serpa Pimentel, proprietária da
QuintadaPacheca,impossibilitaasuanavegaçãonoturna:
“Existiammuitosnegóciospotenciaiscomopequenosbarcosquefossembuscarosturistasao
hotel e os levassem a certas partes a um restaurante etc. Mas como o rio também não está
sinalizado,ànoitenãosepodenavegardepoisdas17h30mnoVerão.”(entrevistarealizadaa
TeresaSerpaPimentelnodia12deMaiode2009)
TambémopasseiodecomboionoDouro,outradasatividadesmaisprocuradaspelosturistas,
éobstaculizadoporentravesadministrativosedesencontrodeinteresses.Comoseretirada
exposiçãodeJoanaVanZellerestasituaçãopenalizaoserviçoqueéoferecidoaoclientedo
Aquapura:
“Os nossos clientes procuram as atividades que passam muito pelo comboio, mas só há dois
comboios para cima e dois para baixo, e eles têm que obrigatoriamente almoçar lá. Por
exemplo,parairemàquintadoVesúviopodemirdemanhã,fazemumprovaealmoçamlá,
masdepoissótêmcomboioàs17h30m.”(entrevistarealizadaàEngªJoanaVanZellernodia
23deFevereirode2009)
Estaslimitações,apesardenãoseremresponsabilidadedoAquapura,contribuemparaformar
umaimagemmaisdébildodestinonoqualoempreendimentoestáinserido.
A pretensão de se conseguir atrair um públicoalvo estrangeiro foi dificultada pela fraca
notoriedade e por um investimento público menor nesta região. Assim, a política de
comunicação do Aquapura, que estava fortemente vocacionada para a captação de turistas
estrangeiros,foireorientadademodoaconferirmaiorimportânciaaosturistasnacionais.
O facto de a região ser limitada em termos de infraestruturas rodoviárias faz com que as
propostas do Aquapura se concentrem geograficamente. Desta forma não se consegue tirar
partido de todos os recursos turísticos da região. Por exemplo as gravuras de Foz Côa,
classificadas como património Mundial, ficam a duas horas de viagem do Aquapura feita
atravésdeumaestradasinuosaedesconfortável.
Estas características do destino provocam, conforme refere Sofia Brandão, uma inevitável
adaptaçãodoAquapuraàquiloqueéoferecidopelaregião:
“Temos que nos adaptar face ao que existe. Se a região nos oferece isto, nós muitas vezes
temosqueadotaraquilo.(…)Deformaflexíveltemonosadaptadoaalgumascoisasporqueno
fimdodiatemoséqueconseguirchegaràsexpectativasdosclientes.”(entrevistarealizadaà
Dr.ªSofiaBrandãonodia3deFevereirode2009)
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6.Conclusões
As empresas são seletivas nos seus relacionamentos. A proximidade geográfica tem um
contributolimitadoparaexplicarinteraçõeslocaisentreempresas.Senãoexistiremprincípios
de atuação compatíveis entre as empresas locais, a simples vizinhança, longe de levar à
interação, poderá provocar afastamento entre os atores empresariais. Assim, os
relacionamentos locais estão dependentes da existência de contrapartes que se revelem
compatíveiscomestesprincípiosdeatuaçãoedoreconhecimentodosmesmos,porparteda
empresafocal.
Poroutrolado,osatoresempresariaissãomuitoparticularesnomodocomoserelacioname
na forma de atuarem com vista à obtenção de competitividade. Algumas empresas são
fechadasemtornodesipróprias,focalizandosenainternalizaçãodeatividadeseobtençãode
ganhos imediatos, decorrentes da identificação de fornecedores que se limitam a garantir
preços baixos. Ao invés, existem atores empresariais que acreditam na interação e no
desenvolvimento contínuo de competências através da sua rede de relacionamentos,
estimulandopermanentementeasempresascomasquaisserelacionam.
As regiões também não respondem da mesma forma face à presença das empresas e das
oportunidades de dinâmica regional que as acompanham. Algumas, através dos principais
órgãos de gestão (câmaras municipais, empresas municipais), envolvemse ativamente na
atividade das empresas, facilitando o reconhecimento de contrapartes e estimulando a
integração local do ator focal. Outras distanciamse da atividade empresarial, registando
passivamenteasuapresençaeevolução.Defacto,pormuitoquesediga,queiraepensequea
regiãodoDourotemqueserumdestinodeexcelência,senãoexistirematoresturísticosde
excelência isso nunca acabará por acontecer. E os atores turísticos de excelência não são só
aqueles que pelas suas infraestruturas físicas dotam o Douro de melhor capacidade de
acolhimento, são também necessários atores que, pelas suas capacidades relacionais,
conseguem promoverse de uma maneira conjunta, tomar iniciativa de integrar ofertas e
valorizarosrecursosfísicosexistentes.
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Resumo: Considerando a ligação entre empreendedorismo e desenvolvimento regional e a
possibilidadedeestudarestatemáticanumaduplaperspetiva,istoé,tentandocompreender
de que forma o empreendedorismo influencia positivamente o desenvolvimento regional, e,
em que medida, o desenvolvimento regional pode potenciar a atividade empreendedora,
decidimosapresentar,comocasodeestudo,ocasodoportodeSines.Estaescolhajustificase
pela importância estratégica regional e nacional deste projeto, considerado uma importante
infraestruturadesuporteaocomérciointernacional,assumindosecomoumacessoprimordial
para o abastecimento energético do país e simultaneamente um importante porto de carga
geral e líder nacional na quantidade de mercadorias movimentadas. Esta infraestrutura
portuária contribui para o desenvolvimento regional do litoral alentejano, gerando um
conjuntodeefeitosspilloverseconómicos,sociaiseambientaisquemerecemdestaque,eque
constituiumabasedeestudoparaaanálisedeimpactossobreasdinâmicasempreendedoras
ededesenvolvimentoregional.Estecasodivideseemtrêspartesfundamentais.Naprimeira
parteérealizadaumabreveconceptualizaçãosobrearelaçãoentreoempreendedorismoeo
desenvolvimento regional, dando particular destaque ao investimento em infraestruturas de
transporte desta natureza. Na segunda parte é apresentado o caso, organizando a sua
abordagematravésdeumabreveintroduçãodescritivaeumainterpretaçãodocasodeestudo
à luz dos principais efeitos spillovers gerados por esta infraestrutura. Finalmente, são
apresentadasalgumasconclusõesequestõesdeestudo.
Palavraschave:Empreendedorismo,desenvolvimentoregional,infraestruturahard.

Abstract:WepresentacasestudyoftheportofSinesandexaminetherelationshipbetween
entrepreneurship and regional development and the possibility of studying this subject
through two perspectives: how entrepreneurship has a positive effect on regional
development and how regional development can enhance entrepreneurial activity. The port
was selected because of the regional and national strategic importance of a project that
promotesinternationaltrade,facilitatesaccesstotheenergysupplyofPortugalandisbothan
importantportforgeneralcargoandanationalleaderinquantityofgoodsmoved.Thisport
contributes to the regional development of the Alentejo coast as it generates a set of
economic,socialandenvironmentalspillovereffects.Thiscaseprovidesabasiswithwhichto
analyse impacts of entrepreneurial dynamics and regional development. The case is divided
into three main parts. The first part presents a brief conceptualization of the relationship
between entrepreneurship and regional development, with particular emphasis on transport
infrastructureinvestment.Thesecondpartpresentsthecasewithabriefintroductionandan
interpretationofthedescriptivecasestudyconsideringthemainspillovereffectsgeneratedby
thisinfrastructure.Finally,wepresentourconclusionsandstudyquestions.
Keywords:Entrepreneurship;regionaldevelopment;hardinfrastructure.

1.Empreendedorismoedesenvolvimentoregional
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O desenvolvimento regional é um processo dinâmico que proporciona e garante
oportunidadesiguaisebemestarsocialeeconómicoàscomunidades,emparticular,àsmenos
desenvolvidas (Fisher e Nijkamp, 2009). Este tipo de desenvolvimento pode incluir duas
dimensões:(i)dimensãoespacialeterritorial(JohnnissoneDahlstrand,2009)e(ii)dimensão
histórica e temporal (Johnansson, 2009). Estas dimensões referemse aos seguintes aspetos:
estilodevida,(porexemplo,urbano,periférico,ourural),aspectoseconómicos(porexemplo,
crescimento económico regional e taxas de criação de novas empresas), modos de vida (por
exemplo,vidacomunitáriaetradições),competências/recursos(porexemplo,disponibilidade
decapitalhumano,socialecapitalfinanceiro),aspectosinstitucionaisepolíticos(porexemplo,
políticasregionais)einfraestruturas(porexemplo,hardousoftinfraestruturas,OECD,2009).

Figura1–Modelodedesenvolvimentoregional
Desenvolvimento
Regional

Objectivo



Agentes

Interveniente

CapitalHumano

Inovação

InvestigaçãoeEnsino

Empreendedoris
mo

Empresase
Empreendedores

Infraestruturas
soft/hard

Estado
Providência

Administração
Públicacentral
elocal

Taxa
de
empreendedorismo

Fonte:Cornett2009,Naudéetal.2008eAudretschekeilbach,2004;adaptadopelasautoras

A figura 1 ilustra os fatores que influenciam o desenvolvimento regional, nomeadamente a
disponibilidade e o acesso ao capital social, a capacidade inovadora, a presença de
infraestruturas hard ou soft, a existência de bem estar e de estruturas institucionais e
finalmenteaexistênciadeactividadeempreendedoranaregião(AudretscheKeilbach,2004;
Naudéetal.,2008;Cornett,2009).
De acordo com o estudo da OCDE (2002) sob o título “Impacto do investimento em
infraestruturas de transporte no desenvolvimento regional”, as redes de transporte, podem
gerarimpactosalargadossobreasregiões.Nesteâmbito,foramidentificadosumconjuntode
efeitos spillovers nos domínios económicosocial e ambiental, destacandose os impactos
sobreacessibilidades(oqualpodesermedidopelaquantidadedeactividadeseconómicasou
sociais geradas direta ou indiretamente pela infraestrutura), emprego (que pode ser medido
atravésdacriaçãodepostostrabalhosdiretoseindiretos),eficiência(medida,porexemplo,
pelos ganhos de produtividade em termos de produção e distribuição), inclusão social (que
pode ser medida através da criação de emprego e no acesso ao mercado de trabalho) e
ambiente (medido,nomeadamenteatravésdaemissãodeefluenteseresíduos,consumode
energiaecombustíveis).
Adicionalmente,háquereferirqueoinvestimentoeminfraestruturasdetransportedeveestar
associado a alguns objectivos de política regional, respetivamente, o aumento da
competitividadedasregiões(porexemplo,possibilitandomelhoraraqualidadedosistemade
transportesefacilitandoaatraçãodemãodeobramaisqualificada),oestímuloaocomércio
internacional (melhorando as ligações estratégicas entre redes de transporte, tais como,
portos, aeroportos, redes viárias e ferroviárias, etc) e objetivos sociais (redistribuição da
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actividadeeconómicaentreregiões,paísesousetores,deformaareduzirasdesigualdadesde
rendimentosepromoveracoesãosocial).
No caso em estudo, o porto de Sines, sendo uma infraestrutura portuária de suporte ao
transporte marítimo, serão analisados, por um lado, alguns efeitos spillovers relevantes no
domínio económico, social e ambiental, e, por outro lado, as dinâmicas regionais
empreendedoras decorrentes da instalação desta infraestrutura numa região com alguns
problemasdedesenvolvimento.

2. OcasodoportodeSines
2.1.Metodologia
Este estudo adota uma metodologia de estudo de caso. De acordo com Bell (1997), esta
metodologia permite ao investigador concentrarse em situações específicas e identificar
processos interativos. O estudo de caso envolveu uma investigação empírica, com uma
componente de estudo de campo, que recorreu a vários recursos, nomeadamente, análise
documental,entrevistas,observaçãodiretaentreoutrosartefatosfísicos(Yin,1994).
Para proceder à análise dos efeitos spillovers relevantes no domínio económico, social e
ambiental e das dinâmicas regionais empreendedoras decorrentes da instalação desta
infraestrutura,utilizouse:
x Análisedocumentalparaaabordagemconceptual;
x ObservaçãodiretaeanálisedocumentalparacaracterizaroportodeSines;
x Trabalho de campo desenvolvido entre Maio a Junho de 2012,  teve como suporte
entrevistas diretas a informadores chave, nomeadamente, junto do gabinete de
comunicaçãodoportodeSinesedoSinesTecnopólo.

2.2.CaracterizaçãodoportodeSines
O porto de Sines, é um projeto concebido no início da década de 70 do século XX que se
enquadrava numa política industrial ambiciosa que pretendia em articulação com a política
regionalreduzirassimetriasdedesenvolvimentonoterritórionacional.
Este porto fica localizado no sudoeste da Europa, a 58 milhas náuticas a sul de Lisboa, no
cruzamento das principais rotas marítimas internacionais esteoeste e nortesul. Tratase de
umportodeáguasprofundasabertoaomarcomboasacessibilidadesmarítimaseterrestres.
Possui um conjunto de terminais especializados e pode movimentar os diferentes tipos de
mercadorias, sendo líder nacional na quantidade de mercadorias movimentadas e
apresentandocondiçõesnaturaisprivilegiadasnacostaportuguesaparaacolhertodosostipos
denavios.
É pois, o principal porto na fachada iberoatlântica, cujas caraterísticas geofísicas têm
contribuído para a sua consolidação como ativo estratégico nacional: por um lado, figurase
como a principal porta de abastecimento energético do país (petróleo e derivados, carvão e
gásnatural)e,poroutro,posicionasejácomoumrelevanteportodecargageral.
OportodeSineseasuazonaindustrialelogística(ZIL)deretaguarda,commaisde2.000ha,
constituem uma plataforma logística de âmbito internacional. No âmbito do plano Portugal
Logístico,contaaindacomumaplenaintegraçãodaplataformaurbananacionaldoPoceirãoe
daplataformatransfronteiriçadeElvas/Caia.
Noqueserefereàsualocalização,oportotemcomohinterlanddiretotodaazonasulecentro
dePortugal(ficaa150KmdeLisboa,125KmdeÉvora,100KmdeBejaea182KmdeFaro).
Como hinterland alargado assumese de uma forma muito competitiva na Estremadura
EspanholaesobretodoocorredoratéMadrid.
AadministraçãodoportodeSines(APS),segueumapolíticaintegradadequalidade,ambiente
e segurança e saúde no trabalho. Desde 2005 que tem certificação da qualidade em
conformidade com os requisitos da norma ISO 9001, conferida pela Lloyd's Register Quality
Assurance.Em2008,amesmaentidadecertificouossistemasdegestãodeambiente,saúdee
segurançadaAPS,seguindoasnormasinternacionaisISO14001eOHSAS18001.
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Quadro1Principaismetasatingidasem2010comimpactosnodesenvolvimento
sustentável

 ?
Consolidação do Porto
Consolidaçãodo
Porto de
de Sines nas principais rotas intercontinentais ao nível
n íveldas
dasnumerosas
v árias numerosas
escalas de
escalas de

navios porta-contentores de última geração, com capacidade para o transporte de 14.000 TEU;

Desenvolvimento de obras de amplia
ampliação
ção do
do cais
cais ee do
do terrapleno
terrapleno do
do Terminal
Terminal XXI;
XXI;
?

Expansão do Terminal de GGásás Natural
Natural Liquefeito
Liquefeito da
daREN
RENAtlântico,
Atlântico,
o o reinício
reínico do projecto MEGA PTA da
?

ARTENIUS e incremento de actividade da ZALSINES, com relevo para a inauguração
a inaugurada
çãonave
da nave
logística
log ística
da da

SITANK;

 ?
Possibilidade de
deaproveitar
aproveitarterrenos
terrenosnecess
necessários
ários ee indispens
indispensáveis
áveis àà expansão e desenvolvimento das infra 
estruturas portuárias e, por outro, ao Munic ípio de Sines, a possibilidade de fazer a gestão de espaços
espa çoslibertados
libertad os

da utilização portuária;

Fomento de processos de desenvolvimento que implicou investiment
investimentosos superiores
superiores aa 2,2
2,2 milhões
milhões de
de euros,
?.

Revisão do Plano de Preven
Prevenção
ção de Riscos de
deCorrup
Corrupção
ção, ampliando
ampliando a sua
sua abrangência no agora designado
 ?
Plano de Prevenção
Prevenção
ç de
de Riscos
Riscos de
de Compliance, com aplicação nos vários processos funcionais da empresa.


Fonte:Relatóriodesustentabilidade,PortodeSines,2010

2.3.Efeitosspilloversrelevantesnodomínioeconómico,ambientalesocial
Emtermosdeefeitosspilloversdividimosanossaabordagemconsiderandoalgunsindicadores
de desempenho económico, social e ambiental mais relevantes atendendo ao seu impacto
regional.

2.3.1.Efeitosspilloversrelevantesnodomínioeconómico
Nestepontoserãoanalisadosalgunsaspetosrelacionadoscomodesempenhoeconómicoda
APS,suapresençanomercadoeimpactoseconómicosindiretos.De
referir que a APS, para além da participação no capital de diferentes empresas, participa
tambémemdiversasassociaçõessetoriais,profissionaiseregionais.Oquadro2apresentaos
principaisindicadoresfinanceirosdaAPS.

Quadro2Indicadoreseconómicofinanceiros
Principaisindicadoreseconómicofinanceiros
2009
2010
ResultadoLíquido(euros)
8.571.700 6.030.741
ResultadoOperacional(euros)
8.754.978 5.974.528
EBITDA(euros)
14.322.386 13.296.056
ValorAcrescentadobruto(euros)
25.538.605 25.928.460
AutonomiaFinanceira(%)
79,3
79



Outrosindicadores
2009
2010
Investimento(euros)
3.144.087 2.234.696
Donativos(euros)
119.875
118.150
IndemnizaçõesaTrabalhadores(euros)
0
0
Fonte:Relatóriodesustentabilidade2010,PortodeSines
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A APS, procura estabelecer relações com os fornecedores locais, e, em 2010, estes
representaram16,8%dototaldeaquisiçõesdefornecimentoseserviços,reforçandoseassim
oseuimpactosobrearegião.
No que respeita ao recrutamento e seleção de recursos humanos, a APS não privilegia o
recrutamento de residentes no concelho de Sines, preocupandose essencialmente com as
competênciastrabalhadoresselecionados.
Em termos de impactos económicos indiretos, a APS tem realizado investimentos em
infraestruturas e serviços que visam essencialmente o benefício público através do
envolvimento comercial, em géneros ou pro bono, nomeadamente apoio à manutenção de
infraestruturasdesuporteaosveraneantesdapraiaVascodaGamaeaocentrooperacional
marítimoavançado.

2.3.2.Efeitosspilloversrelevantesnodomínioambiental
Noqueconcerneaosefeitosspilloversnodomínioambiental,aestratégiaambientalassenta
na adoção de medidas preventivas que minimizem as emissões para o ar, água e solo e no
controloemonitorizaçãoambientalefetuadosporentidadesligadasàinvestigaçãoeensino,
entreoutras.Abrangeáreascomoosambientesmarinhos,oar,águaesolo,amonitorização
dosambientesmarinhosdoporto,ocontrolodaqualidadedaságuasbalneares,eassentana
vertentereativa,nocombateàpoluiçãoeaoutrassituaçõesdeurgênciaeemergência.
Na APS foram ainda implementados processos de recolha seletiva de resíduos nas suas
instalações, bem como, aplicados requisitos e critérios ambientais definidos na estratégia
nacional para as compras públicas ecológicas, respeitando as normas nacionais e
internacionais.
Em 2010 foram desenvolvidas ações que visavam a eficiência energética, respetivamente, a
instalaçãodepainéissolaresparaaquecimentodeáguassanitáriaseaimplementaçãodeduas
centraisfotovoltaicas.
Noâmbitodosistemaintegradodequalidade,ambienteesegurançaoquadroseguinterefere
algumas das atividades que ocorrem na área portuária, assim como, os respetivos aspetos
potenciais,impactosambientais,significânciaemedidas.

Oquadro3Impactesambientaisnaáreaportuária
ACTIVIDADE

ASPECTOS POTENCIAIS

Emissão de águas de
Entrada de navios deslastro, águas
em porto
residuais, lavagem de
tanques

Libertação de
Entrada de navios
substâncias que entram
em porto
na composição de
tintas anti-vegetativas
Intervenção e
combate
Derrame de combustível
a incidentes/
acidentes,
p.e. derrame.

IMPACTES POTENCIAIS

SIGNIFICÂNCIA

Alteração da qualidade
dos ambientes
marinhos. Perda de
biodiversidade.

Impacte ambiental
significativo.

Alteração da qualidade
dos ambientes
marinhos. Perda de
biodiversidade.

Impacte ambiental
significativo.

Alteração da qualidade
dos ambientes
marinhos. Perda de
biodiversidade.

Impacte ambiental
significativo.

MEDIDAS
Regulamentos internos.
Requisitos legais.
Controlo da qualidade
dos ambientes marinhos
e da perda de
biodiversidade.
Requisitos legais.
Controlo da qualidade
dos ambientes marinhos
e da perda de
biodiversidade.
Meios de combate a
acidentes/ incidentes.



Fonte:RelatóriodeSustentabilidade2010,PortodeSines

Em2010iniciouseaimplementaçãodemedidascorretivasparaaminimizaçãoeresoluçãoda
contaminação,dossoloseáguassubterrâneas,detetadanaáreadoterminalpetroquímico.
AAPSprocuraincrementarfontesdeenergiasrenováveisparaproduçãodeenergia,através
da energia das ondas e energia eólica, assim como a implementação de medidas que
permitam a redução do consumo de energia, tais como renovação de sistemas de
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climatização,instalaçãodesensoresdepresençaemovimentoparaocontrolodailuminaçãoe
dasinstalaçõesAVACerecursoàiluminaçãoporLEDS.
A APS não monitoriza sistematicamente as emissões atmosféricas, contudo, regista a
quantidade de combustível gasto, calculando o total de emissões de gases com efeito de
estufa, em toneladas equivalentes de CO2. A referir ainda que na organização apenas são
produzidosefluentesdenaturezadomésticaeáguaspluviais,sendoasprimeirastratadaspor
entidadeexterna.

2.3.3.Efeitosspilloversrelevantesnodomíniosocial
Relativamenteaosefeitosspilloversnodomíniosocialdestacamseasabordagensnoâmbito
daspráticaslaboraiseasrelativasàsociedade.
Noquerespeitaàspráticaslaboraisimportasalientaracomunicaçãotopdowntop,existindoa
possibilidade de acionar mecanismos que permitem aos trabalhadores transmitir
recomendaçõesaoconselhodeadministração,privilegiandoseacomunicaçãovertical,aqual
possibilita a melhoria contínua dos processos através da participação de todos os
trabalhadoresatítulocolectivoouindividual.
No que concerne à formação e educação, existe um processo de formação profissional,
visando potenciar todos os trabalhadores para o aumento de competências subjacentes às
tarefasdesempenhadasouadesempenhar,tentandopotenciarodesenvolvimentohumano.
Existe ainda um código de ética e de conduta que visa a adopção de uma política de
transparência, livre de práticas discriminatórias onde constam como princípios gerais de
actuação, a justiça e imparcialidade, os direitos humanos e igualdade, a boa governança, a
responsabilidade social, a segurança e saúde dos seus colaboradores, a sua valorização
profissionaleodesenvolvimentosustentável.
Desdeoano2004queaAPScrioucomissõesparitáriasdesegurançaesaúdenotrabalhocom
o objetivo de assegurar a representação da totalidade dos trabalhadores, as quais integram
representantes da empresa designados pelo conselho de administração, e ainda três
representantesefetivosetrêssuplentes,eleitospelostrabalhadores.Todosostrabalhadores,
independentementedamodalidadedevínculo,estãoabrangidosporsegurodeacidentesde
trabalhoedoençasprofissionais.
No que respeita aos cargos de direção e chefia, verificase que do total de chefias em 2010,
90% são do género masculino e apenas 10% do género feminino. A destacar que 27% dos
trabalhadoresdogénero masculinosãotitularesdecargosdedireçãoechefiaequeapenas
9%dosdogénerofemininosãotitularesdecargosdestacategoria.
Noâmbitodaspráticasrelativasàsociedade,aAPSprocurarealizaraçõesvoluntáriasjuntoda
sociedade com o objetivo de potenciar aspectos positivos na sociedade e ir ao encontro de
eventuaisproblemas.
AatividadedaAPSestendeseporumalargaáreadejurisdiçãoportuáriaterrestreemarítima,
de forma a gerir os impactos da sua actividade na comunidade são realizadas, anualmente,
auditoriasaosconcessionárioselicenciadosdemodoagarantirocumprimentoderequisitos
legaiseoutrosrelacionadoscomodesempenhooperacional,ambienteesegurança.

3.Empreendedorismoedesenvolvimentoregional
OportodeSinesassumesecomoumainfraestruturaqueseincluinadenominadaplataforma
industrial e logística de Sines (PILS). A PILS pode ser entendida como um espaço territorial
estruturadoapartirdeumportodeáguasprofundascomdiversasvalênciasenquadradapor
áreasdedicadasaoacolhimentodeatividadesdecaráterlogísticoeindustrial.
Do ponto de vista do desenvolvimento regional esta infraestrutura portuária tem um papel
chave na atratividade de investimentos geradores de atividade económica, o que pode ser
constatado através das características do actual tecido produtivo instalado na região, ainda
que o investimento levado a cabo na década de 70, e que se repercutiu em alterações em
termos urbanísticos e demográficos, tenha ficado aquém das previsões iniciais. Apesar de a
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nívelindustrial,oprojetoinicialconsideraraimplantaçãolocaldeumacomplexoindustrialde
grande dimensão suportado em indústrias de base ligadas à refinaria de petróleo, à
petroquímicaeàquímicainorgânica,assimcomoàconstruçãodeumacentral,narealidade,
numafaseinicial,ocrescimentodaregiãoficoumuitoaquémdasexpectativas.Assim,nesta
fase, não obstante o aparecimento de uma nova cidade (Santo André), a ausência local de
grandesindustrias,mãodeobraintensivas,acaboupornãogeraroimpactoregionalprevisto
(TIS.PT,2006).
Emmeadosdadécadade90,estainfraestruturafoirepensadapelaAPS,e,noâmbitodoplano
estratégicodedesenvolvimentoefetuouseadiversificaçãodostráfegosoperadospeloportoe
o alargamento da sua vocação de porto energético a outros segmentos de carga,
nomeadamentecargacontentorizada(construçãodoterminalXXI)ecargageral.Aconstrução
do terminal XXI gerou uma nova expetativa para o desenvolvimento da área de Sines, ainda
que tenham sido apontados como fatores críticos de sucesso, a melhoria de condições de
acessibilidadesterrestre daPILS;oaumentoda conetividademarítimadoportodeSinesea
fixação de atividades económicas na PILS como condição de robustecimento da base
económicaregionalededinamizaçãodeatividadeslogísticasnazonadeatividadeslogísticas
deSines(ZAL).
Em2012,oportodeSinesmovimentou14,2milhõesdetoneladasdecarganosprimeirosseis
mesesdoano,oquerepresentaum,crescimentode22%,faceaoperíodohomólogodoano
anterior. Também o tráfego para países fora da União Europeia aumentou representando
atualmente71%dovolumetotaldasexportações.
Destacamse para além de outras vantagens já enunciadas, alguns pontos que favorecem o
desenvolvimento regional associado a esta infraestrutura, nomeadamente a ausência de
congestionamento ferroviário e rodoviário, a ligação do porto à rede ferroviária nacional.
Contudo, permanece a necessidade de reforçar as acessibilidades terrestres e ferroviária e
rodoviáriadeligaçãoaEspanha.
No que respeita à influência da envolvente, apontamse algumas oportunidades relevantes,
tais como, a dinâmica de progressiva convergência inter regional em termos de nível de
desenvolvimentoeaimplementaçãodepolíticaspúblicasdediscriminaçãopositivaafavorda
região Alentejo. Podem ser identificadas ainda algumas ameaças, respetivamente,
concentração de atividades produtivas e de logística nos principais pólos metropolitanos
nacionais, polarização das grandes rotas mundiais de transporte marítimo nos portos
espanhóis e das operações logísticas associadas, fraca densidade económica particularmente
deatividadesindustriaiselogísticasdaenvolventeregional,reduzidadimensãodomercadode
consumo da envolvente regional, reduzida disponibilidade de recursos humanos em
quantidadeeníveldequalificaçãonaenvolventeregionaleestruturademográficaenvelhecida
naenvolventeregional.
Face às condições oferecidas pela ZILS para instalação de empresas numa área contígua ao
portoénestemomento,expectávelaatracçãodenovosinvestimentosemindústriasdiversas,
foradoâmbitodasenergiasfósseis.Prevêseigualmenteodesenvolvimentodeatividadesde
logística, comércio e serviços, todas estas dependentes da expansão do terminal de
contentores e da construção das vias/acessibilidades rodoviárias e ferroviárias rápidas,
encontrandosealgumasjáemcurso.
Actualmente Sines tem um variado tecido empresarial, que se caracteriza por uma forte
interação.Estetecidoempresarialpodesercategorizadodaseguinteforma:
1. Unidades de produção industrial de âmbito nacional capital intensivas, que utilizam
tecnologiadepontaeumnúmeroreduzidodetrabalhadores;
2. Diversas empresas de média dimensão no setor da metalomecânica, com um número
significativodetrabalhadoresefortementedependentesdaatividadedasgrandesempresas;
3.Muitasmicroemédiasempresasdediferentessetoresdeatividade,nomeadamente,pesca,
pequeno comércio: restauração, oficinas, as quais representam o setor de maior
empregabilidade;
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4. Um conjunto significativo de instituições públicas e privadas desde as Autarquias; Santa
Casa da Misericórdia; BVS; Escolas; creches/infantários e outros órgãos desconcentrados da
AdministraçãoCentral,quecriammuitospostosdetrabalho.
A ZILS e o porto de Sines formam atualmente uma plataforma logística e portuária com
características impares que associam um grande porto de águas profundas a uma zona
industrial e logística com capacidade de expansão até 4157 ha, o que garante um elevado
potencialparaainstalaçãodeempresasnacionaiseinternacionaisnestazona.

Conclusão
Este caso permite realçar a importância de uma infraestrutura hard no desenvolvimento de
uma região periférica relativamente aos principais centros urbanos portugueses. Esta
infraestruturapelasuadimensãoeimportânciaestratégicaanívelnacionalconstituisecomo
um pólo de atração de capital humano, mobilizando para a região recursos humanos
qualificados, novos projetos de inovação e empreendedorismo, atraindo grandes e novas
empresas, sobretudo na área industrial que através de outsourcing dinamizam a criação de
micro,pequenasemédiasempresas.
Esta dinâmica territorial está suportada por um conjunto de interações e de redes entre
diversas organizações, nomeadamente, instituições de ensino superior, centros de
investigação, empresas e organismos da administração pública que se constituem como
intervenientesrelevantesnoprocessodedesenvolvimentoregional
ProcurandofazerumaanáliseobjetivadasactividadeseconómicasdeSinesnosúltimosanos
são evidentes as influências da actividade portuária e das grandes unidades industriais na
promoção da dinâmica e das atividades empresariais e económicas de todo o tecido
empresarial.
Emternosdeefeitosspillover,orelatóriodesustentabilidadedaAPS,permitiuaidentificação
de um conjunto de impactos económicos, sociais e ambientais que influenciam direta ou
indiretamente o desenvolvimento do território, revelandose como um caso de estudo
interessanteparaaanálisedoimpactodeinfraestruturasdenaturezasimilarnapromoçãoda
inovação,doempreendedorismoedodesenvolvimentoregional.
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Resumo: No actual contexto empresarial, caracterizado pela inovação constante e pela
competitividadeglobal,acriaçãodevalorassumecadavezmaiorimportâncianatomadade
decisão e na sustentabilidade das organizações. Apesar da crescente relevância dos factores
não financeiros e intangíveis na explicação do sucesso das organizações, a avaliação do
desempenho financeiro de empresas, mantémse uma das áreas mais importantes na
avaliação do seu desempenho, visto que, resume o impacto de todas as decisões tomadas
pelosgestores.Emboraoconceitodecriaçãodevalorsejamuitoabrangente,emvirtudedos
diferentes objectivos dos stakeholders, iremos focarnos na capacidade das empresas para
gerarem excedentes financeiros através da sua actividade que, remunerem a rendibilidade
exigida pelos diferentes investidores, onde se inclui naturalmente, as expectativas dos
empreendedores. Nesse sentido, o presente trabalho estuda o problema associado às
diferentes metodologias utilizadas na avaliação da viabilidade económica e financeira,
aquando da decisão de criação de empresas, e na monitorização da evolução dos negócios.
Nosestudosdeviabilidadeutilizamsenormalmenteindicadorescombaseemfluxosdecaixa
previsionais, enquanto na análise económica e financeira periódica, as empresas recorrem a
indicadores que se podem calcular directamente das demonstrações financeiras. Por isso,
tornase difícil ou praticamente impossível, confrontar as realizações com as previsões e
objectivos iniciais. Respondemos a esta problemática, através do conceito Rendibilidade
Supranormal que estabelece um elo de ligação entre a decisão de criar o negócio e a sua
sequente monitorização, garantindo ao empreendedor uma imagem real da capacidade de
criação de valor da actividade. Relativamente à estrutura do trabalho, é constituída por 4
componentes principais: abordagem das técnicas de análise tradicionais na avaliação da
viabilidade económica e financeira na criação de um negócio; explicação das técnicas de
análisenamonitorizaçãodosnegócioseosproblemasdecomparabilidadefaceàsprevisões;
apresentação do conceito de rendibilidade supranormal e do seu papel como elo de ligação
entreprevisõeserealizaçõesparasemediracapacidadedecriaçãodevalor;apresentaçãode
estudos de casos demonstrativos da aplicação da rendibilidade supranormal e que irão
permitiraconsolidaçãodosconhecimentosestudados.Assim,esperamoscontribuirparauma
maiorcapacidadedeavaliaçãoemonitorizaçãodosnegóciose,consequentemente,paraum
maiorpoderdedecisãoedeacçãoporpartedoempreendedor,factoresesses,fundamentais
paraoêxitonoactualcontextoempresarial.
Palavraschave: criação de valor; rendibilidade supranormal; avaliação do desempenho
financeiro;empreendedorismosustentado.

Abstract: In the current business environment, characterized by constant innovation and
global competitiveness, value creation is increasingly important in decision making and
sustainabilityoforganizations.Despitethegrowingimportanceofintangibleandnonfinancial
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factors in explaining the success of organizations, evaluation of financial performance of
companies, remains one of the most important areas in evaluating its performance, since
summarizestheimpactofalldecisionsbymanagers.Althoughtheconceptofvaluecreationis
very embracing, given the different objectives of stakeholders, we focus on the ability of
companies to generate financial surpluses through his activity that remunerate the return
demanded by different investors, which includes naturally expectations of entrepreneurs. In
thissense,thispaperstudiestheproblemassociatedwiththedifferentmethodologiesusedin
assessing the economic and financial viability when deciding business creation, and in
monitoring the evolution of the business. In viability studies are routinely used indicators
based on estimated cash flows while in the periodical financial and economic analysis,
companies rely on indicators that can be calculated directly from the financial statements.
Therefore, it becomes difficult or impossible, to compare achievements with forecasts and
initial objectives. Thus, we respond to this problem through the concept of supranormal
profitability establishing a link between the decision to build the business and its sequent
monitoring, ensuring to the entrepreneur a true image of the value creation capacity of the
activity. Regarding the structure of the work consists of four main components: approach of
traditionalanalysistechniquesinassessingtheeconomicandfinancialviabilityinthecreation
of a business; explanation of analytical techniques in monitoring the business and the
problems of comparability with forecasts; presentation of the concept of supranormal
profitabilityanditsroleasalinkbetweenforecastsandrealizationstomeasuretheabilityof
value creation; presentation of case studies demonstrating the application of supranormal
profitabilityandtoallowtheconsolidationofknowledgestudied.Thus,wehopetocontribute
toagreatercapacityforassessmentandmonitoringofbusinessandthustoabetterpowerof
decisionandactiontotheentrepreneur,sincethesefactorsarefundamentaltosuccessinthe
currentbusinessenvironment.
Keywords: value creation; supernormal profitability; assessment of financial performance,
sustainableentrepreneurship.

Introdução
Noactualcontextoempresarial,caracterizadopelainovaçãoconstanteepelacompetitividade
global, a criação de valor assume cada vez maior importância na tomada de decisão e na
sustentabilidadedasorganizações.Apesardacrescenterelevânciadosfactoresnãofinanceiros
e intangíveis na explicação do sucesso das organizações, a avaliação do desempenho
financeiro de empresas, mantémse uma das áreas mais importantes na avaliação do seu
desempenho, visto que, resume o impacto de todas as decisões tomadas pelos gestores.
Embora o conceito de criação de valor seja muito abrangente, em virtude dos diferentes
objectivos dos stakeholders, iremos focarnos na capacidade das empresas para gerarem
excedentes financeiros através da sua actividade que, remunerem a rendibilidade exigida
pelos diferentes investidores, onde se inclui naturalmente, as expectativas dos
empreendedores.
Nesse sentido, o presente trabalho pretende estudar o problema associado às diferentes
metodologias utilizadas na avaliação da viabilidade económica e financeira, aquando da
decisãodecriaçãodeempresas,enamonitorizaçãodaevoluçãodosnegócios.Nosestudosde
viabilidade utilizamse normalmente indicadores com base em fluxos de caixa previsionais,
enquanto na análise económica e financeira periódica, as empresas recorrem a indicadores
que se podem calcular directamente das demonstrações financeiras. Por isso, tornase difícil
oupraticamenteimpossível,confrontarasrealizaçõescomasprevisõeseobjectivosiniciais.
Assim, é esperado responder a esta problemática, explicando a utilização de um conceito
alternativo–aRendibilidadeSupranormal–quepermiteestabelecerumelodeligaçãoentrea
decisãodecriaronegócioeasuasequentemonitorização,garantindoaoempreendedoruma
imagemrealdacapacidadedecriaçãodevalordaactividadedasuaempresa.
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Relativamente à estrutura do trabalho, irá ser constituída por 4 componentes principais:
abordagem das técnicas de análise tradicionais na avaliação da viabilidade económica e
financeiranacriaçãodeumnegócio;explicaçãodastécnicasdeanálisenamonitorizaçãodos
negócioseosproblemasdecomparabilidadefaceàsprevisões;apresentaçãodoconceitode
rendibilidade supranormal e do seu papel como elo de ligação entre previsões e realizações
parasemediracapacidadedecriaçãodevalor;finalmente,éapresentadoumestudodecaso
demonstrativodaimportânciadautilizaçãodoconceitodarendibilidadesupranormal.
Paraalémdisso,irãosercolocadosemanexooutrosdoiscasosquepretendemconsolidaros
conhecimentossobreotema.

1.Aavaliaçãotradicionaldaviabilidadeeconómicaefinanceiranacriaçãodeumnegócio
A criação e o desenvolvimento de qualquer negócio compreendem múltiplas decisões,
destacandoseaanálisedaviabilidadedosinvestimentosnecessáriosparagarantirseosmeios
adequadosàconcretizaçãodosobjectivosorganizacionaispreviamentetraçados.Arealização
deinvestimentosexigeaaplicaçãodeimportantesrecursosfinanceiroscomimpactodurante
diversos exercícios económicos, sendo fundamental conhecer como os diversos riscos se
reflectemaníveleconómicoefinanceironaorganização.Porisso,abordaremosdeseguidaa
metodologiatradicionalmenteutilizadanaavaliaçãodadecisãodeinvestimentonumprocesso
decriaçãodenegócio.
A análise da viabilidade económica e financeira é feita normalmente para um horizonte
temporaldemédioelongoprazo,nuncainferiora5anosdeexploração(Menezes,2003).No
entanto, o número de períodos económicos a estudar está directamente relacionado com a
vida útil dos investimentos a realizar, podendo variar bastante de acordo com o sector de
actividade que se pretende analisar (Mota et al, 2004). Por exemplo, empresas da área de
negócios das tecnologias de informação, caracterizada por ter produtos com ciclo de vida
muito reduzido, terão estudos de viabilidade com um número de anos previsionais bastante
menor face a players do sector da hotelaria, cuja actividade exige elevados investimentos
iniciaisemconstruçãoeemmobiliáriosqueapenassãorentabilizadosnasequênciadevários
anosdeexploração.Apósseverificaracapacidadedosinvestimentosparageraremresultados
ao longo dos diversos exercícios da sua vida útil, considerase ainda um último ano, que
representaofinalizardoprojecto,ondesefazaavaliaçãodosactivosepassivosnecessáriosà
actividadeeconstataseasuacontribuiçãoparaaviabilidadedonegócioemanálise(Menezes,
2003).
Aavaliaçãodadecisãodeinvestimentoérealizada,tendoemconsideraçãoosfluxosdecaixa
futurosqueseperspectivaqueonegócioemanálisepossaviraobter.Utilizamseosfluxosde
caixaemprejuízodosresultadoscontabilísticos,emvirtudedestesúltimosnãorepresentarem
necessariamente meios financeiros. Assim, uma decisão de investimento baseada em
resultados,semteremconta,porexemplo,osprazosmédiosderecebimentoedepagamento
a praticar na actividade, poderá colocar em causa a sobrevivência da empresa, uma vez que
não se consegue ter uma visão dos meios financeiros reais que estarão disponíveis para o
normaldesenvolvimento donegócio(BrealeyeMyers,1998).Paraseapuraremosfluxosde
caixarelativosaonegócioacriar,paraalémdosvaloresdoinvestimento,deverãoconsiderar
seosmeioslibertosdoprojectoeosinvestimentosemfundodemaneio.
Os meios libertos do projecto, incluem os resultados que se esperam gerar na actividade
normaladesenvolver,acrescidosdoscustosnãodesembolsáveisquenãoexigempagamentos
àempresa,comosãooscasosdasamortizaçõesedepreciações,representativasdodesgaste
periódico dos investimentos a realizar. De seguida, apresentamos um quadro que
denominamosdeContasdeexploraçãodoProjecto,queevidenciaasuaformadecálculo.
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QuadroI:ContasdeExploraçãodoProjecto
Rubricas

Valor

1. Vendas
2. Prestações de Serviços
3. Rendimentos Suplementares
4. Subsídios à Exploração
5. Trabalhos para a própria Empresa
6. Outros Rendimentos Operacionais
7. Variação da Produção
8. Total de Rendimentos Operacionais
9. Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas
10. Fornecimentos e Serviços Externos
11. Impostos
12. Gastos com Pessoal
13. Outros Gastos Operacionais
14. Amortizações do Exercício
15. Provisões e Imparidades do Exercício
16. Total de Gastos Operacionais
17. Resultados Operacionais ( 8-16 )
18. Rendimentos Financeiros de Exploração
19. Gastos Financeiros de Exploração
20. Resultados Operacionais e Financeiros de Exploração [ ou RAJI ] ( 17+18-19 )
21. Imposto sobre o Rendimento
22. Resultados Operacionais e Financeiros de Exploração Depois de Impostos ( 20-21 )
23. Meios Libertos do Projecto ( 22+14+15 )

Noquedizrespeitoaosinvestimentosemfundodemaneio,estãorelacionadoscomapolítica
comercialaassumir,nomeadamentecomosprazosderecebimentodosrendimentosgerados
ecomosprazosdepagamentodosdiversosgastosdaactividade,bemcomocomoprazode
rotaçãodeexistênciasquedeveráiraoencontrodoníveldeserviçoquesepretendegarantir
aos clientes. O quadro seguinte, apresenta uma possibilidade de formato para se apurar o
valorperiódicodeinvestimentodecapitaisassociadoaociclodeexploraçãodaactividade.
QuadroII:Cálculodoinvestimentoemfundodemaneioperiódico

Investimento em Fundo de Maneio Necessário
Ano 0
......
Último Ano
 Necessidades Financeiras de Exploração

- Clientes

- Existências

 - Outros Devedores de Exploração
 Recursos Financeiros de Exploração
 - Fornecedores
 - EOEP

- Outros Credores de Exploração

FMN

Variação de FMN
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Em síntese, podemos resumir no esquema seguinte, o processo base de apuramento dos
fluxosdecaixatendoemvistaaavaliaçãodadecisãodeinvestimento(TeixeiraePardal,2005):

FiguraI:Determinaçãodosfluxosdecaixadonegócio
CaracterizaçãodoInvestimentoedoNegócio

 
 
EstudoeIdentificaçãodosRecebimentosePagamentosdecorrentesdoInvestimento


Investimento
ActivosFixos

em 

Rendimentos
e 
GastosPrevisionais

Investimento em Fundo
deManeioNecessário



Meios Libertos do 
Projecto








Fluxosdecaixadonegócio

Os fluxos de caixa do negócio, surgem representados no mapa de fluxos financeiros que
resumetodososrecebimentosepagamentosidentificadoscomoprojecto,querderivemdo
ciclodeexploraçãodaempresa,querrepresentemoinvestimentonecessárioemcapitalfixo.
DesignadonapráticadeMapadeCashFlows,époisresultadodadiferençaentreosInflows
(Recebimentos)eosOutflows(Pagamentos)detesourariaassociadosaoprojecto,permitindo
evidenciar a sua capacidade para remunerar e reembolsar os capitais investidos (próprios e
alheios).

QuadroIII:MapadeFluxosFinanceirosoudeCashFlow
Ano0
......

ÚltimoAno


Inflows



MeiosLibertosdoProjecto



ValorResidualdoFundodeManeioNecessário



ValorResidualdosActivosFixos



Outflows



InvestimentoemCapitalFixo



InvestimentoemFundodeManeioNecessário



CashFlows


Como referido, a viabilidade da criação do negócio é estudada com base em fluxos de caixa
futuros que são determinados em função de previsões, que têm sempre um certo grau de
incerteza. Mas, para além disso, colocase outro desafio na avaliação da decisão de
investimento:ovalordocapitalérelativoaolongodotempo,derivadodaevoluçãodastaxas
deinflaçãoedejuro.Ofactode,comopassardosanos,ospreçosvariaremeastaxasdejuro
adequaremse para garantirem uma rendibilidade que torne atractiva a poupança face ao
consumo,implicaqueovalordeumcapitalnofuturo,teoricamentedevaincluiroefeitoda
remuneração acumulada que gerou para os investidores até ao período onde se vence
(Matias,2004).
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O investimento, é normalmente realizado nos primeiros momentos da criação do negócio, o
que significa que não é directamente comparável com os fluxos de caixa posteriores que já
incluemoefeitodavalorizaçãomonetária.Daíque,parasedeterminaraefectivacriaçãode
valor face ao investimento realizado, tenhamos que valorizar todos os fluxos de caixa, de
acordocomospadrõesmonetáriosexistentesaquandodomomentodacriaçãodonegócioe
daefectivaçãodoinvestimento.Assim,paraconhecermososeuvalornopresente,temosque
corrigir o efeito de acumulação de rendimento existente nos fluxos de caixa futuros.
Designamos essa operação como a actualização dos excedentes financeiros gerados para o
momentoinicialdoprojecto.
Finalmente, se partimos do princípio de que os fluxos de caixa futuros incluem uma
remuneraçãoquecompensaosinvestidorespelarealizaçãodoinvestimentoinicialnonegócio,
háquedefinirqualarendibilidadeaexigirperiodicamenteaoprojecto.Ouseja,osfluxosde
caixa gerados com a criação e o desenvolvimento do negócio deverão ser capazes de
remunerar tanto os donos da empresa como os diversos credores financeiros que
disponibilizaramoscapitaisnecessáriosàrealizaçãodoinvestimento(Motaetal,2004).
Deste modo, aconselhase a utilizar como referência para a remuneração a exigir, o custo
médio ponderado do capital capital (weighted average cost of capital  WACC), que inclui o
custo do capital alheio ajustado das poupanças fiscais (os juros são aceites como gastos da
actividade, implicando menos imposto sobre o rendimento a pagar e gastos efectivos de
financiamento inferiores), bem como o custo do capital próprio (capital investido pelos
empreendedores) que deve evidenciar a taxa de retorno que os investidores esperam obter
paraseremcompensadosdoriscodeseremproprietários(TeixeiraeAlves,2003).
Asuaformadecálculoéaseguinte:
WACC = ( CP / A ) x Ke + ( P / A ) x Kd x ( 1 – t )
Legenda:
CP=CapitaisPróprios;A=ActivoLíquido;P=Passivo;Ke=CustoCapitalPróprio;Kd=Custo
CapitalAlheio;t=Taxaefectivadeimpostossobreorendimento
Relativamente ao custo das fontes de financiamento alheias remuneradas, pode ser
determinadoatravésdastaxasnegociadascomasentidadesfinanceiras(Neves,2012).
Quanto ao custo do capital próprio, poderá ser calculado tendo em consideração a
rendibilidademédiadoscapitaisprópriosdosectordeactividadeou,simplesmente,atravésda
adiçãodeumprémioderiscoaocustodefinanciamentobancáriodaempresa(Neves,2012).
Assim, anualmente retiramos aos fluxos de caixa gerados, a parte da remuneração
correspondente a cada um dos investidores do projecto, servindo os valores remanescentes
paracobriroinvestimentoinicialeparagerarautofinanciamento.
Estalógica deactualizaçãodosfluxosdecaixafuturoscombasenuma taxaderemuneração
que, contempla a rendibilidade exigida pelos investidores, permitenos chegar ao primeiro e
mais importante indicador de avaliação da viabilidade económica e financeira do negócio, o
VAL–valoractuallíquido.
O VAL de um projecto de investimento corresponde à soma de todos os fluxos de caixa
previsionais actualizados ao momento inicial, comparando os excedentes de tesouraria
decorrentes da actividade normal da empresa, com os desembolsos de investimentos
realizados.Oseuvalordeverásersemprepositivo,oqueevidenciacapacidadeparacobriro
investimento inicial, para garantir a remuneração exigida pelos investidores e, ainda, para
gerarexcedentesquecontribuemparaumamaiorautonomiafinanceiranodesenvolvimento
daactividade.
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QuadroIV:CálculoeanálisedoVAL
Formula:
VAL = (C0) +

6

n
K=1

Ck
(1+r)k

r= remuneração pretendida pelos investidores

Análise:
x VAL > 0 – projecto a aceitar. O projecto gera excedentes de tesouraria, após cobrir o investimento
previsto e remunerar o capital investido às taxas pretendidas.
x VAL = 0 – projecto a aceitar. Resultado essencialmente teórico, garante o reembolso e a devida
remuneração do investimento. Para valores próximos de zero é aconselhável a revisão das
previsões efectuadas e da taxa de actualização utilizada.
x VAL < 0 – projecto a rejeitar. Apesar de o projecto ser economicamente inviável, a escolha dos
financiamentos pode conduzir à sua viabilização, diminuindo a remuneração a exigir.

Em simultâneo, é também interessante determinar a remuneração máxima que o projecto
pode conceder aos investidores, designandose esse indicador como a taxa interna de
rendibilidade – TIR. Se os investidores obtiverem anualmente esta rendibilidade, o valor
remanescente dos fluxos de caixa gerados apenas consegue cobrir o investimento realizado,
não havendo a criação de quaisquer outros excedentes para a actividade. Acima dessa
remuneração, o projecto não consegue, em simultâneo, cobrir o investimento inicial e a
rendibilidade exigida pelos diferentes investidores (Menezes, 2003). Ou seja, o seu cálculo
pressupõequeaequaçãodoVALéigualazero,umavezqueoresultadodadiferençaentreos
fluxos de caixa criados no futuro, devidamente actualizados ao início do negócio, e o
investimentoinicialénulo.Porisso,resolveseaequaçãoemordemàtaxadeactualização(r
=TIR)

QuadroV:CálculoeanálisedaTIR
Formula:
(C0) +

6

n
K=1

Ck
(1+TIR)k

=0

Análise:
x TIR t r – Projecto economicamente viável visto a TIR ser igual ou superior à taxa de
remuneração do capital. Se a TIR equivale à taxa que torna o VAL nulo, então qualquer taxa de
actualização inferior à TIR, representa um VAL positivo e uma rendibilidade para o investidor
inferior à taxa máxima.
x TIR < r – Rejeitar o projecto, não permite a recuperação do investimento à remuneração
pretendida pelos investidores de capital.

Finalmente, um outro indicador muito utilizado na avaliação da decisão de realização do
projecto diz respeito ao período de recuperação do investimento (PRI), normalmente
designado por payback, que nos indica o número de períodos necessários para o negócio
recuperar o investimento inicialmente realizado. Tal análise tornase especialmente
importante, em cenários de maior risco, procurando os investidores realizar projectos com
paybacks menores (Menezes, 2003). Em resumo, o período de recuperação do investimento
ou payback, indicanos o tempo necessário para o projecto recuperar o investimento inicial.
Paratal,igualaseaequaçãodoVALazeroeresolveseemordemaofactortempok.

QuadroVI:Cálculoeanálisedopayback
Formula:
n
Ck
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(C0) +

6 K=1

(1+r)k

=0

Análise:
x PRI d n – O projecto permite a recuperação do investimento inicial durante a sua vida útil.
Aceitar o projecto.
x PRI > n – Rejeitar o projecto, visto não ser recuperável o investimento na vida útil prevista.
Nestas situações o VAL tem valor negativo.

Assim,podemosconcluirqueostrêsindicadoresapresentadospermitemaferiracapacidade
dosnegóciosquesepretendemimplementar,paracobriremosriscosidentificadosegerarem
asrendibilidadesexigidaspelosdiferentesinvestidoresnosprojectosdecriaçãodenegócios.

2. O controlo da evolução económica e financeira e a dificuldade de comparação com os
indicadoresdeavaliaçãodacriaçãodonegócio
Como referimos anteriormente, a análise da criação do negócio / decisão de investimento é
realizadacombaseemfluxosdecaixafuturoseemrendibilidadesexigidaspelosinvestidores.
Porém, no desenrolar normal do negócio controlase a evolução da actividade através de
indicadores económicos e financeiros directamente retirados das demonstrações financeiras
que,abrangemtemascomorendibilidade,tesouraria,riscoesustentabilidadefinanceira.
Assim, os empreendedores deparamse regularmente com dois tipos de problemas na
monitorizaçãodaevoluçãodonegócio:
- Osindicadoreseconómicosefinanceirostradicionalmenteutilizadosnaanáliseeconómica
efinanceiranãotêmemconsideraçãoacriaçãodevalorfaceaocustodocapitalinvestido
naactividade;
- Os fluxos de caixa que servem de referência para se apurar a capacidade de criação de
valor, aquando da decisão de investimento, não são determinados nas demonstrações
financeirasqueamaioriadasempresasportuguesaselaboraperiodicamenteparacumprir
as obrigações legais decorrentes da prestação de contas. De notar que, mais de 90% do
tecidoempresarialportuguêséconstituídoporpequenasemédiasempresasqueapenas
determinam a demonstração de resultados e o balanço de cada período analisado,
cumprindo as exigências do Sistema de Normalização Contabilística que apenas obriga a
elaboraçãodademonstraçãodefluxosdecaixa,essencialparasedeterminarasentradase
saídasmonetáriasrelativasaonegócio,aempresasqueultrapassemdeterminadoslimites
devolumedenegócios,activosenúmerodepessoas.
Deste modo, confrontamonos com metodologias bastante diferentes para a avaliação do
desempenhofinanceirodasempresas,consoanteomomentodaanálise:
- Naavaliaçãodacriaçãodonegócio,utilizamseindicadorescomooVAL,aTIReopayback,
que têm em referência fluxos de caixa futuros e a remuneração pretendida pelos
investidores;
- Nocontrolodaevoluçãoeconómicaefinanceira,utilizamseindicadorescomooreturnon
investment (ROI), a rendibilidade dos capitais próprios, o ponto crítico e a margem de
segurança,aautonomiafinanceira,atesourarialíquida,entreoutros,quesãocalculados
com base na demonstração de resultados e no balanço (demonstrações exigidas
legalmente para a prestação de contas anual) e que pretendem dar uma imagem do
retorno dos investimentos e da situação financeira das empresas, sem considerarem o
custodocapitalinvestidoeosfluxosdecaixaentretantoobtidosnodesenvolvimentoda
actividade.
Assim, tornase muito difícil, por vezes mesmo impossível, monitorizar a evolução dos
negóciosfaceàsprevisõeseobjectivosestabelecidosnadecisãoderealizaçãodoprojectode
investimento.

253





14.ºWORKSHOPAPDR|EMPREENDEDORISMOEDESENVOLVIMENTOREGIONAL
5deOutubrode2012|ESCEInstitutoPolitécnicodeSetúbal

3. A Rendibilidade Supranormal como elo de ligação entre a avaliação económica e
financeiradacriaçãodeumnegócioeoseucontroloaolongodotempo
3.1.OConceitodeRendibilidade
O conceito de rendibilidade da empresa está relacionado, com a capacidade da actividade
gerar lucros suficientes para rentabilizar os investimentos realizados a uma taxa desejada
(Brealey,Myers,1998).
Por isso, a maioria dos estudos económicos e de gestão que observam o desempenho de
empresas, utilizam o return on investment (ROI) como indicador principal de análise (Neves,
2012).Écerto,quemuitasvezeséconjugadocomoutrosindicadores.Noentanto,amaioria
dosestudosenglobaosseusresultados,paramedirodesempenhodeempresasedegrupos
estratégicosdeempresas(atítulodeexemplo,vejamseoscasosdeCachadinhaetal(1995),
McNamara et al (2002), Lima (2002), Short et al (2002), Leask e Parker (2004) e Killstrom
(2005)).
Contudo,colocamseduasquestõesfundamentais(Neves,2012):
- Quelucrosdevemosteremconsideraçãoparaavaliararendibilidadedaempresa?
- Quevaloresdeverãorepresentaromontantedeinvestimentorealizadonaactividade?
Napráticaverificamosqueosanalistasutilizamumconceitosimples,baseadonainformação
directamentedisponívelnasdemonstraçõesfinanceirassemrealizaremqualquerajuste.Como
tal,utilizamosresultadosoperacionaisparaaferiroslucrosprovenientesdaactividade,sendo
ovalordoInvestimentorepresentadopeloactivolíquido(Neves,2011).
ROI =

RO

* 100

Activo Líquido
Porém, diversos autores têm preferido ajustar o ROI dando origem ao ROIC  return on
invested capital  que substitui os resultados operacionais pelos resultados líquidos sem
alavancagem financeira (RLSAF) e em alternativa ao activo líquido, o investimento é
representado pelo conceito de capitais investidos que considera os activos corrigidos dos
passivosnãoremunerados.
OsRLSAFsãocalculadospelasomadosrendimentosfinanceirosaosresultadosoperacionaise
pelarespectivacorrecçãodoefeitofiscalaovalorobtido;assim,consideramsenosresultados
todos os excedentes criados com a actividade e que poderão remunerar a rendibilidade
exigidapelosdiferentesinvestidores.

RLSAF = (Resultados Operacionais + Rendimentos Financeiros) x (1 – Taxa efectiva de IRC)
Já o volume de investimento (capitais investidos) é ajustado pelos passivos negociados no
âmbito da actividade que ajudam a financiar a tesouraria da empresa (Anthony e
Govindarajan,2003;Damodaran,2007eNeves,2011).

QuadroVII:ConstituiçãodosCapitaisInvestidos
1.ActivosFixos
2.NecessidadesdeFundodeManeiode Exploração ( 2.1 – 2.2):
2.1.Necessidades Cíclicas
2.2.RecursosCíclicos
3.NecessidadesdeFundodeManeiode ExtraExploração ( 3.1 – 3.2 )
3.1.Necessidades FinanceirasdeExtraExploração
3.2.RecursosFinanceirosdeExtraExploração
4.CapitaisInvestidos( 1+2+3)
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Fonte:AdaptadodeNeves,2011

Estaóptica,pretendemediracapacidadedaactividadeglobaldaempresa,pararemuneraro
investimentonecessário.Diferedavertentetradicional,porquesetratadeumconceitomais
abrangentederendibilidade.Defacto,oobjectivopassaporavaliardequemodoaactividade
conseguelibertarlucros,sejaatravésderendimentosoperacionaisoufinanceiros,demodoa
rentabilizaroinvestimentoefectivorealizado.
Comotal,apenasnãoseconsideranosresultados,oimpactodoscustosfinanceirosdeextra
exploração, visto que, têm origem nas decisões de financiamento do investimento. Como
pretendemosmediracapacidadedaactividadeparagerarexcedentes,nãodeveremosincluir
no valor dos resultados o efeito provocado pelos custos de financiamento nem as eventuais
poupanças fiscais daí decorrentes, porque estão directamente associados à escolha da
estrutura de capitais e não à capacidade do negócio para libertar meios financeiros (Neves,
2012).
Destemodo,podemosresumirocálculodoROIouROICparamedirarendibilidadeglobalda
empresadaseguinteforma:

ROIC=RLSAF*100

CapitaisInvestidos
Representa em percentagem, o lucro criado pelo negócio face aos capitais investidos na
actividade.Éumindicadorextremamenteimportante,porquepermiteaogestoridentificaro
nívelderetornodoinvestimentoefectuado.Parasepercebermelhorasuaevolução,deverá
seracompanhadoperiodicamenteecomparadocomosvaloressectoriaisoudeconcorrentes
directos.

Emconclusão,verificamosqueoconceitoderendibilidadeémuitoimportantenaavaliaçãodo
desempenho financeiro das empresas, uma vez que permite observar o nível de resultados
que a actividade gera face ao investimento necessário de capitais. Porém, apresenta uma
grandelimitação,poisnãotememconsideraçãoaremuneraçãoexigidapelosinvestidoresque
financiamosactivosessenciaisaonormaldesenvolvimentodaactividade.Porexemplo,uma
empresaqueapresenteumROIde10%poderásuperarosobjectivosestabelecidosouatéas
médiassectoriais;contudoseocustoqueosinvestidoresexigiremforde15%,significaquea
actividade está a destruir valor aos financiadores (sejam eles proprietários ou instituições
financeiras)queacreditaramnosucessodaorganização.
Porisso,aolongodotempo,osinvestigadoresdesenvolveramumanovalógicadeavaliação
dodesempenhofinanceiroquesebaseianoslucrossupranormais,destacandoseoconceito
derendibilidadesupranormalpelasuasimplicidadedecálculo.

3.2.OConceitodeRendibilidadeSupranormal
Aanálisedosresultadosedarendibilidadetemvindoasersubstituídapelalógicadoslucros
supranormais, que visa verificar se as organizações conseguem gerar excedentes financeiros
faceaocustodofinanciamentodaactividade,ouseja,seapresentamcapacidadeparacriarem
valor(Neves,2011).
Oprimeiroindicadordesenvolvidoquetentoumediracapacidadedasempresasparagerarem
lucros acima das expectativas dos investidores, tanto próprios como alheios, foi o resultado
residualcriadoporSolomonem1965equecomparavaosresultadosoperacionaiscomocusto
do investimento realizado na actividade (custo do capital exigido pelos investidores
multiplicadopeloactivolíquido).

Resultado Residual = Resultados Operacionais – Activo Líquido x Custo do Capital
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Jánadécadade90doséculopassadoStewart(1994)lançouoEVA®queapenassediferencia
face ao indicador anterior pelo facto dos resultados deverem ser corrigidos do efeito fiscal
(ROLI – resultados operacionais líquidos de impostos) e por defender que deverão ser
realizadosdiversosajustamentosaosdadoscontabilísticosparaseterumavisãomaiscorrecta
da capacidade de criação de valor. Contudo, Neves (2002) e Desai e Ferri (2006) chamam a
atençãoquenapráticaessesajustamentossãomuitosubjectivosenãosãoessenciaisparao
cálculodoEVA®.Sendoassim,asuaformadecálculoéaseguinte:
EVA® = Resultados Operacionais x (1 – Taxa efectiva de IRC) – Activo Líquido x Custo do Capital
Destemodo,emambososindicadores,deduzindoaosresultadosocustofinanceirodoactivo,
apuraseoexcedentequenospermiteverificarseaempresageravaloreconómicoatravésdo
negócio.Assim,tantooresultadoresidualcomooEVA®,permitemqueosgestoresaolongo
dasuaactividade,tentemgarantirumarendibilidadeparaosinvestidores, superioraocusto
decapitalquegeram.Esta,éumalógicadiferentedoROIonde,paraalémdadesvantagemde
se obter valores relativos, não se tem em consideração o custo do capital investido (Brás e
Armada, 1999). Assim, os gestores funcionam como donos da empresa, tentando investir
apenasemprojectosqueobtenhamumarendibilidadesuperioraocustodoseufinanciamento
(Young,1997).
Noentanto,queremosfrisar,queoROIcontinuaaseroindicadormaisutilizadoparamediro
desempenho financeiro da actividade de empresas. Isto sucede, porque é um conceito mais
divulgado,maisfácildecalculareporexistiremmaisdadosdisponíveisparacompararcomos
valoresdeconcorrentesoudoprópriosector(Nilsson,Olve,2001).
Ora, tendo em conta esta maior visibilidade do ROI, tornase importante a sua utilização na
medição da criação de valor dos negócios, uma vez que, menores serão as dificuldades
colocadaspelosgestoresparaaimplementaçãodestaperspectivamaiscompletadeavaliação
do desempenho financeiro das empresas. Nesse sentido, iremos demonstrar que esse
objectivopodesercumprido,desdequeosprincípiosfinanceirosutilizadosnadeterminação
doROI/ROICsejamosmesmosquenocálculodoRRoudoEVA®,dandoorigemaoconceito
deRendibilidadeSupranormal(RS).
Teixeira(2008)eNeves(2011)chamamaatençãoqueaRScalculadacombasenacomparação
do ROI / ROIC obtido, com o custo do capital exigido pelos investidores, e na multiplicação
dessamargempelovolumedecapitaisinvestidos,permite,igualmente,umaimagemdovalor
criadonoperíodoanalisado.

RS = (ROI - WACC) x Activo Líquido
Salientamosque,havendocoincidêncianosprincípiosdecálculoutilizados,obtemosomesmo
resultadonuméricofaceaosindicadoresRRouEVA®.Paraocomprovar,deixamosdeseguida
a demonstração da semelhança dos conceitos, utilizando a fórmula tradicional de cálculo do
ROI e o RR (a mesma conclusão seria obtida se fossem utilizados o ROIC e o EVA® com
indicadoressemelhantesaonívelderesultadosedevaloresdeinvestimentos).
FormuladecálculodoROI:

FormuladecálculodoResultadoResidual:

 ROI = Resultados Operacionais
RR = Resultados Operacionais - Activo Líquido * WACC
Activo Líquido



DesenvolvendoaequaçãodoROIdemodoaigualálaazerotemos:



AL * ROI = RO

RO – AL * ROI = 0
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Comoéfácildeverificar,existeumagrandecoincidêncianaformadecálculo.Vejamosoque
sucedeseoResultadoResidualforigualazero:


RR = RO – AL * WACC
RO – AL * WACC = 0

Se WACC = ROI


RO – AL * ROI = 0


Destemodo,épossívelestabelecerumarelaçãoentreosdoisconceitos:
- SeoROI=WACCÎoResultadoResidual=0;
- SeoROI>WACCÎoResultadoResidual>0porque,significaqueaempresaestáagerar
umarendibilidadesuperioraocustodocapitalinvestidonaactividade;
- SeoROI<WACCÎoResultadoResidual<0porque,significaqueaempresaestáagerar
umarendibilidadeinferioraocustodocapitalinvestidonaactividade.
Vejamseosseguintesexemplos:





ROI > WACC Î RR > 0
ROI < WACC Î RR < 0
RO = 100
RO = 100

Activo Líquido = 1.000 logo, ROI = 10%
Activo Líquido = 1.000 logo, ROI = 10%

Se o WACC = 12%
Se o WACC = 8%

RR = 100 – 1.000 * 12% = - 20 < 0
RR
=
100
–
1.000
*
8%
=
20
>
0

Assim, concluímos que o valor do resultado residual está directamente relacionado com a
rendibilidadegerada,sendopositivoounegativoconsoantearendibilidadedaactividadeseja
superiorouinferioraocustodefinanciamentoexigidopelosdetentoresdocapital.
Então,conhecendoocustodocapital,podemsetomarasmesmasdecisõescalculandooROI
ouoResultadoResidual,determinandose,inclusivamente,osmesmosvaloresnuméricosem
termosdevalorcriado.Porexemplo:

ROI > WACC Î RR > 0
ROI < WACC Î RR < 0

RO = 100
RO = 100

Activo Líquido = 1.000 logo, ROI = 10%
Activo
Líquido
=
1.000
logo,
ROI
=
10%


Se o WACC = 12%
Se o WACC = 8%
RR = 100 – 1.000 * 12% = - 20 < 0
RR = 100 – 1.000 * 8% = 20 > 0

Ou
Ou

RS Î Valor criado = (ROI-WACC) * Activo
RS Î Valor criado = (ROI-WACC) * Activo

RS Î Valor criado = - 2% * 1.000 = - 20
RS Î Valor criado = 2% * 1.000 = 20

Com os exemplos apresentados, fica evidenciado que o conceito de Rendibilidade
Supranormalpermiteidentificar,combasenoROIenasdemonstraçõesfinanceiraselaboradas
regularmente pelas empresas, a capacidade de criação de valor de um negócio em cada
períodoanalisado.
Como tal, de que forma a RS poderá permitir a comparação entre a evolução económica e
financeira da actividade e os indicadores de avaliação da criação dos negócios (VAL, TIR e
payback),assentesnocálculodefluxosdecaixaprevisionais?
Em primeiro lugar, há a destacar a razão pela qual ao longo dos anos os investigadores
optaram pela utilização dos fluxos de caixa na avaliação de empresas e de projectos de
investimento:diferemdasmedidasbaseadasnoslucrosbemcomodoROIeROIC,porqueao
utilizarem as entradas e saídas monetárias, tentam evitar as ambiguidades da contabilidade,
corrigindoosefeitosdoscustosnãodesembolsáveis(amortizaçõesedepreciações,provisõese
imparidades)edoscritériosdevalorimetria,quevariamdeumaorganizaçãoparaoutraeque
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influenciam o valor dos resultados. Assim, as medidas baseadas nos fluxos de caixa têm a
vantagemdecontornarainfluênciadosdiferentesprocedimentosutilizadosnacontabilidade
(YoungeO’Byrne,2001,KrautereSousa,2007eMartinsetal,2010).
Noentanto,YoungeO´Byrne(2001)afirmamqueosfluxosdecaixa,paraalémdadificuldade
de operacionalização do seu cálculo no controlo periódico da actividade, na avaliação do
desempenhofinanceiroacurtoprazooudeumúnicoperíodopodemapresentaraindacertas
deficiências e devem ser interpretados com cautela. Os seus valores num determinado ano
podem ser mais influenciados pelas oportunidades de crescimento do sector do que pelo
desempenhooperacionalnoanoemcausa.Ouseja,aexistênciadefluxosdecaixanegativos
numdeterminadoanopodenãosignificarmaudesempenho,massimindicaraexistênciade
uma oportunidade de investimento que provocou um aumento de saídas monetárias em
projectosquenolongoprazoserãocriadoresdevalorparaaorganização.Consequentemente,
nesseano,aorganizaçãonãoécapazdefinanciaroseuinvestimentototalapartirdosfluxos
de caixa gerados internamente. Contudo, nos exercícios seguintes poderá rentabilizar esse
investimento,gerandoexcedentesfinanceirospositivos.Logo,osfluxosde caixadeverãoser
utilizados apenas quando se pretende analisar o impacto de decisões estratégicas em vários
exercícioseconómicos.
Tendo ainda em atenção os fluxos de caixa, Neves (2011) recomenda para a avaliação do
desempenhofinanceirodeumaempresaautilizaçãodosindicadoresvaloreconómicocriado
(VEC)etaxainternaderendibilidadeefectiva(TIRE),quesãomedidasbaseadasnosfluxosde
caixahistóricos.Oseucálculoconsideraacapitalizaçãodosdiversosfluxosdecaixaparaofinal
doúltimoanoemanálise,aferindosearendibilidadegeradaaolongodoperíodoestudadofoi
superior ao custo do capital exigido pelos investidores. Assim, pretendese que exista a
possibilidade de comparação entre os fluxos de caixa previsionais e as entradas e saídas
monetáriasqueefectivamenteocorreram.Noentanto,talcomoanteriormentereferido,esta
metodologia apresenta a grande desvantagem da informação necessária não se obter
directamente das demonstrações financeiras normalmente utilizadas como referência pelas
pequenas e médias empresas (que representam mais de 90% do universo empresarial em
Portugal), isto é, o balanço e a demonstração de resultados. Para além disso, necessita de
dadosdeváriosanosparaseobterumaimagemmaisconcretadacriaçãodevalorocorrida.
Em simultâneo, a investigação financeira tem demonstrado que quando se utilizam
correctamente o RR e o EVA®, estas medidas apresentam avaliações idênticas às efectuadas
pelos métodos dos fluxos de caixa, o que para além de permitir tomar o mesmo tipo de
decisões relativamente à criação dos negócios, também facilita a análise do desempenho
histórico periódico, pois não são necessários diversos exercícios para se avaliar a criação de
valorefectiva(Neves,2011).
Logo,existindosemelhançaderesultadosentreoRReoEVA®,faceaosindicadoresdecriação
devalorcombasenosfluxosdecaixae,permitindoaRendibilidadeSupranormalobtervalores
numéricos exactamente iguais aos primeiros indicadores, tornase possível utilizar o ROI, se
bemquecomparadocomocustodocapital,comoreferênciaparamediracriaçãodevalor,
tanto na decisão inicial da realização dos investimentos, como no controlo periódico da
actividade.OtrabalhodeAmaro(2012)demonstra,emparte,estarealidade.
Destaforma,iráserpossívelfazerumamonitorizaçãoefectivadaevoluçãodonegóciofaceàs
previsõeseobjectivosinicialmenteestabelecidos,utilizandoasdemonstraçõesfinanceirasque
asempresaselaboramregularmentecombasenasuacontabilidade.
Emanexo,iráserapresentadoumestudodecasoondeiremosdemonstrarasemelhançade
valoresentrearendibilidadesupranormaleosfluxosdecaixaparaatomadadedecisãopor
parte do empreendedor, na avaliação económica e financeira de criação do negócio, bem
comoopapeldarendibilidadesupranormalnacomparabilidadeentreprevisõeserealizações
atravésdasimplesutilizaçãodademonstraçãodosresultadosedosbalanços.
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Conclusão
Apósarealizaçãodestetrabalhodeinvestigação,concluímosque,defacto,existeumaelevada
dificuldade no contexto empresarial na monitorização da actividade face aos estudos de
viabilidade económicaefinanceira, quenormalmentesãorealizadoscom basenosfluxosde
caixafuturos.
Verificámostambém que, amediçãodacriaçãodevaloréextremamenteimportanteparao
empreendedor,paragarantirquetenhaumaimagemrealdaevoluçãodaactividadeedasua
capacidadeparacriarumarendibilidadeacimadaqueosinvestidoresesperamobter.
Finalmente, demonstrámos que o conceito de rendibilidade supranormal permite avaliar a
criação de valor, tanto no momento da decisão da criação do negócio, como durante o seu
desenvolvimento normal. Deste modo, garantese uma interligação entre as previsões e as
realizações e um maior poder de decisão e de acção por parte do empreendedor, factores
esses,fundamentaisnoactualcontextoempresarial.
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RESUMO:Aproduçãodevinhoéumadasprincipaisatividadeseconómicasdosetoragrícola
emPortugal,peloqueédeterminantecompreenderoseupapelempreendedornaeconomia,
aomesmotempoquesedevepercecionarasuasustentabilidadeeproporestratégiascapazes
deinfluirnasuaviabilidadedeumaformaintegrada.Asempresasvitivinícolassãoumalvode
investimentoaocontribuíremparaaexpansãodaeconomiaaomesmotempoquepromovem
a melhor tradição de produção de vinho e outros produtos vínicos, no quadro da promoção
daszonasrurais,conduzindoaodesenvolvimentolocal.
PalavrasChave: Empreendedorismo, Sustentabilidade, Viabilidade, Responsabilidade Social,
EmpresasVitivinícolas.

Introdução
Portugaléopaísque,anívelmundial,maisáreaagrícoladestinaàplantaçãodeuva(Aguiar,
2000), fundamentalmente devido às condições edafoclimáticas, sendo por isso classificado,
porexcelência,comoumprodutordevinhoscomcaraterísticasequalidadesúnicas(MADAP,
2007).SegundoasEstatísticasAgrícolasde2011(INE,2012:103):
“Tradicionalmente,Portugaléautossuficienteemvinho,produzindomaisdoqueconsome(…)
na campanha de 2010/2011, com uma produção vinícola superior em 21% em relação à
campanhaanterior,ograudeautoaprovisionamentoatingiuos140%.Comoconsequência,as
exportações de vinho aumentaram, assim como as existências de vinho na produção e no
comércio.Registouseigualmenteumligeiroaumentodoconsumo(+2%),quesefixounos44,2
ldevinhoporhabitantenestaúltimacampanha.”
Nestamedida,aproduçãodevinhoéumadasprincipaisatividadeseconómicasemPortugal,
peloqueédeterminanteoestudodasempresasvitivinícolas,porformaacompreenderoseu
papelnaeconomia.
A análise teórica suportase numa revisão da literatura sobre a temática do
empreendedorismo, com particular ênfase na relevância da accountability, que de forma
responsável e transparente, permite compreender a extensão dos diferentes impactos na
economia. Da literatura financeira sobressai a análise de indicadores que, apesar de não ser
totalmente transversal, permite: identificar os pontos fortes e fracos da empresa ao nível
económico e financeiro; definir tendências e guiar os investidores e sócios para análises e
açõesfuturas(VieiraeBarroso,2001).
Enquanto, a análise empírica é exploratória e longitudinal, ao conjugar a perspetiva
empresarialcomaperspetivadasustentabilidade,associandoaovaloracrescentadoqueestas
empresasincorporam,acertezadasuaviabilidade.Estecasodeestudoésuportadoemtodas
asempresasqueseencontramdisponíveisnoSistemadeAnálisedeBalançosIbéricos(SABI,
2011)selecionadasatravésdaClassificaçãodeAtividadesEconómicas(CAE),comCAE11021
Produçãodevinhoscomunselicorosos.Apósumprocessodedepuração,selecionouseuma
amostra de empresas desdobrada por região vitivinícola e recolheuse informação financeira
paraefetuarumaanálisedaviabilidade.
Este caso de estudo estruturase em três pontos. A seguir à presente introdução abordase,
metodologicamente, o empreendedorismo através da sustentabilidade e viabilidade das
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empresas vitivinícolas. Assim, no ponto 1 discutese a relevância do empreendedorismo nas
empresasvitivinícolas,emparticular,enosetoragrícola,emgeral,pararevitalizareconómica
e socialmente as zonas rurais. No ponto 2 contextualizase a sustentabilidade das empresas
vitivinícolas, dos espaços rurais e dos recursos naturais, que de forma responsável e
transparente é garantida pela prestação de contas. No ponto 3 fundamentase a viabilidade
atravésdoaumentodacompetitividadedasempresasvitivinícolas,recorrendoaotratamento
dedadoscontabilísticos,dosexercícioseconómicosde2006a2008,disponibilizadosnabase
dedadosSABI(SABI,2011).Parafinalizar,apresentamseasconclusõesquesintetizamocaso
deestudoapresentado.

1–OEmpreendedorismonasEmpresasVitivinícolas
Entre as muitas definições na literatura, sobressai a proposta de Timmons (1994: 35), ao
definirempreendedorismocomo:
“acapacidadedecriareconstruirqualquercoisaapartirdonada.Éiniciar,fazer,conseguire
construir uma empresa ou organização, em vez de a ficar apenas a olhar, analisar ou
descrever. É a habilidade de construir uma equipa, de saber encontrar, organizar e controlar
recursos,edetomarriscoscalculados.”
Nestes termos, concordase com o autor, ao defender que a proximidade em relação aos
problemasconcretospermiteumacaraterizaçãomaisaprofundadadecadacasodeestudoeo
desenho de soluções inovadoras melhor adaptado a cada realidade, num processo de
habilidades,competênciaseconhecimentos.Porconseguinte,oenfoquenosetorvitivinícola
abrecaminhoaoalargamentoeàpromoçãodeaçõesparaaproduçãoeacomercializaçãode
umprodutoagrícola(vinho)comcaraterísticasímpares.
Paralelamente,àespecificidadedosetoragrícolaeàsdiferentesproblemáticasqueorodeiam,
avitiviniculturadetêmimportânciasuficientee,porisso,mereceumaextensadivulgaçãode
leis,normaseregulamentos(CE,2003),quepermitemàsempresasacompanharoprogresso
queseregistanoutrospaísesanívelmundial.Porexemplo,Portugalaoencontrarsesujeitoà
forte rivalidade dos vinhos oriundos da Argentina, Chile, EUA, Austrália e África do Sul, tem
introduzido novas tendências no mercado do vinho e com isso ganho novos consumidores.
Contudo,nemsempreadinâmicadosvinhosportuguesesésuficientementeasseguradaeem
algunsmercadostemperdidovisibilidade.
No contexto atual de agravamento dos problemas de pobreza e de emergência de novas
realidades económicas, sobredimensionadas na maioria dos casos, são exigidas novas
dinâmicas criadas pelo empreendedorismo. Por um lado, necessárias ao aumento do bem
estar dos cidadãos e à redução do risco de comportamentos nocivos (Abreu et al., 2011).
Por outro lado, mais oportunas, enquanto novas formas de organização económica e novas
fileiras comerciais, com profundos efeitos económicos e sociais que conduzem às
imprescindíveisalterações(Schumpeter,1934;SorenseneStuart,2000).Noentanto,acriação
de organizações, como adegas cooperativas e associações, com objetivos meramente
promocionais do vinho, fazem com que o poder da rivalidade do setor seja atenuado,
passandoomercadoaserclassificadocomomaissustentado.
Nesta sequência, o desenvolvimento destas atividades, com a eficaz e eficiente utilização de
recursos,permiteaumentaramargemdemanobradasempresasvitivinícolasnaprossecução
dosseusobjetivosesatisfazerasuaviabilidade,jáqueaatuaçãodestasempresaspassapelo
cumprimento do princípio da sustentabilidade que, de acordo com Crowther e Rayman
Bacchus(2004:239),serefere:
“aoefeitoqueasmedidastomadasnoPresentetêmsobreasopçõesdisponíveisnofuturo.Se
osrecursossãoutilizados,noPresente,entãoelesnãovãoestardisponíveisparausonofuturo,
sendoistoparticularmentepreocupanteumavezqueosrecursossãofinitos”.
Nesta perspetiva de sustentabilidade, o empreendedorismo está assente na exploração de
oportunidadescriadaspelamudança.Àsemelhançadoqueocorre,queranívelnacional,quer
a nível internacional, o empreendedorismo surgiu como uma forma inovadora de lidar com
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necessidades complexas. Por exemplo, o excesso de cultura da vinha e de produção e
comercialização de vinho tem determinado como consequência o aumento de existências,
diminuindo o nível de escoamento do vinho e fazendo com que o preço do mesmo baixe.
Assim,noQuadronº1verificaseatendênciadereduçãodopreçoemquasetodasascastas,
no período 20052007, como resultado da produção em pequena quantidade, apesar da
excelênciadaqualidade,peseemboraasexigênciasnoenvelhecimento,durantelargosanos,
embarricasdecarvalho,conducentesaoaumentodoscustosdeprodução.

Quadronº1–DistribuiçãodopreçodovinhoemPortugal,20052007

Fonte:INE(2008).

Do Quadro nº 1 sobressaí também que o vinho é diferenciado numa base de identidade
regional, já que a regulamentação e a certificação do mesmo se justificam em Comissões
Vitivinícolas Regionais (CVR). Apesar de já não ser recente, este setor é fortemente
influenciadopeloempreendedorismoassentenumabaseregional,sendoqueBrás(2010:52)
defendequeosetorvitivinícolaestá:
“ligado à agricultura (viticultura) e de certo modo à industria de transformação do vinho
(vinificação),eaosectordoturismobaseadonumaindustriadeprestaçãodeserviços.”
Numcenáriodeatuaçãocadavezmaisglobal,asdimensõesdonegóciopermitemcontrolaras
diferentes estratégias comerciais que podem ir: desde a observação das técnicas de
tratamentodavinha,àparticipaçãonasvindimas,àvisitaaadegasondeseprovamalgunsdos
melhores vinhos nacionais ou ao turismo numa casa rural situada em qualquer região
vitivinícolaportuguesa(InfoVini,2012).
De facto, as empresas vitivinícolas são um dos alvos de investimento com potencial mais
inexplorado face à realidade económica portuguesa, já que promovem uma perspetiva
empresarial que, não só é responsável, mas também contribui para o crescimento e para o
emprego. Admitese, ainda, que a viabilidade de uma empresa vitivinícola pertencente ao
setor agrícola é, profundamente, afetada pela estrutura económica, sendo que as empresas
estão cada vez mais preocupadas com a realidade que as rodeia, tanto interna como
externamente (Samuelson e Nordhaus, 2005), procurando, também elas, aumentar as
dimensões para compensar as alterações próprias das dinâmicas do negócio disponibilizadas
aocliente.
Ao mesmo tempo que numa perspetiva sustentável, os estudos desenvolvidos nos últimos
anos e os diferentes casos de estudo, por exemplo, Quinta da Ervamoira ou Quinta dos
Termos,compreendemumsetorcommaiorviabilidadeemrelaçãoaoutros.Todavia,revela
senecessáriodesenvolvertambémestratégiaseconómicasefinanceiras,demodoaaumentar
a vantagem competitiva destas empresas, o que não deixa de ser, por vezes, facilmente
imitável,deixandoasemmaiorvantagempelaconsolidaçãodasustentabilidade.
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2–ASustentabilidadenasEmpresasdoSetorVitivinícola
A sustentabilidade das empresas vitivinícolas depende do empreendedorismo, por via do
desenvolvimento e da afirmação dessas empresas, designadamente através dos espaços
rurais, em geral, e dos recursos naturais, em particular. Tal como é referido por Matten e
Crane (2005) e Peredo e McLean (2006), o desenvolvimento sustentável constitui uma
prioridade central, de modo a combater a pobreza, ao mesmo tempo que protege o meio
ambiente. Para o desenvolvimento destas atividades, os autores defendem que cabe aos
decisorespolíticoseàsentidadespúblicasquesupervisionamaatividadeagrícolaavalorização
de metas empresariais, de modo a ser compatível com a harmonia social, criando valor
acrescentado.
Entreasentidadespúblicas,cabeidentificaroInstitutodaVinhaedoVinho(IVV),queregulao
setor, tornandoo mais competitivo e sustentável, sendo para tal responsável pela
coordenação, regulamentação, controlo e representação de Portugal nas organizações
internacionais da União Europeia (UE) e da Organização Internacional da Vinha e do Vinho
(OIV) e, ainda, pela dinamização e promoção dosvinhos portugueses. Em que, as Comissões
Vitivinícolas Regionais (CVR) são organizações interprofissionais, que fiscalizam técnicas
vitícolas,processosdevinificaçãoecertificamvinhosdaregiãosobreasuajurisdição.
Neste contexto, o vinho produzido em Portugal apresenta caraterísticas e qualidade únicas
reconhecidas nas diversas regiões em Portugal (Pereira, 2009). Assim, as onze regiões
demarcadas enfrentam uma forte competição entre si, agravada pelo facto do setor estar
bastante segmentado, sendo a concorrência, igualmente, forte nos vários tipos de vinhos
(AlbertoeFerreira,2007).SegundooIVV(2012)eSimões(2008),existemasseguintesregiões:
x Norte: Vinhos Verdes é a maior região delimitada pelos rios Douro e Minho e a
principal produção é o vinho verde. TrásosMontes é delimitada pelo rio Douro e a
fronteiraespanholaeaprincipalproduçãoéovinhoregionalTransmontano.Douroé
a primeira região do Mundo a ser demarcada e regulamentada, delimitada pelo
nordeste do continente Português, detém as vinhas mais antigas de Portugal e a
principalproduçãoéoVinhodoPorto.
x Centro: Beiras são delimitadas, desde o litoral em Aveiro até ao interior em Castelo
Branco e a principal produção é o vinho Dão. Ribatejo situase a este da região de
Lisboa.
x Sul:LisboaédelimitadaanoroestedeLisboa,sendoumadasmaioresregiõesnoque
dizrespeitoàproporçãodevinhoproduzidoeàáreadecultivodevinha.Penínsulade
Setúbal é delimitada a Sul do Tejo e o principal produto é Vinho Moscatel. Alentejo
estáimplantadaaSuldocontinentePortuguêseéumasuperfícieplana,combastante
sol todo o ano e uma produção de vinhos de maturação. Só, em 1988, se
regulamentaram as primeiras denominações de origem alentejanas e agora detém
oito.AregiãodoAlgarveestáimplantadaasuldocontinenteportuguês.Contudo,nos
últimos anos está a decrescer devido à substituição de terrenos agrícolas por
empreendimentosassociadosaosetordoturismo(hotéis,aldeamentosecamposde
golf).
x Ilhas: Madeira está situada na ilha da Madeira e o principal produto é o vinho da
Madeira.AçoresestásituadanoarquipélagodosAçores.
Entre tanta diversidade, sem dúvida que a reforma da Organização Comum do Mercado do
Vinho foi a mais devastadora (CE, 1999; Bruch, 2009), já que disponibilizou incentivos ao
arranque de vinhas envelhecidas, vinhas implantadas em áreas desfavoráveis e, sempre, à
redução/eliminação do potencial de produção excessivo face ao consumo (TCE, 2012). No
Quadronº2observaseatendênciadecrescentedaproduçãoanualdevinhoemPortugal,no
período20032011.



264





14.ºWORKSHOPAPDR|EMPREENDEDORISMOEDESENVOLVIMENTOREGIONAL
5deOutubrode2012|ESCEInstitutoPolitécnicodeSetúbal
Quadronº2–DistribuiçãodaproduçãoanualdevinhoemPortugal,20032011(hl)

Fonte:INE(2008,2012).

Além do referido anteriormente, o Observatório dos Mercados Agrícolas e das Importações
AgroAlimentares(OMAIAA,2011:7),afirmouaindaqueaproduçãodevinho:
“diminuiu nas últimas décadas, tendo passado de produções médias anuais de nove a dez
milhões de hectolitros, com o consumo per capita em torno dos cem litros/ano, para valores
médiosatuaisàvoltade7milhõeseumconsumopercapitaparamenosdemetade.”
Noentanto,paradiminuiroriscoglobaldonegócioénecessárioapostarnumaestratégiade
internacionalizaçãoeporissoaexportaçãodosvinhosportuguesesdevecentrarsenapolítica
de comercialização dos produtores portugueses, conjugada com o apoio de várias políticas
governamentais. Tradicionalmente, o vinho e os produtos vínicos portugueses são muito
apreciadosalémfronteirasesegundoCardeira(2009:52),o:
“posicionamento diferenciado permitirá às marcas de maior valor, associadas aos vinhos de
maior qualidade, aproveitar as maisvalias adicionais dado que alguns mercados externos
valorizam mais que o mercado interno estes produtos premium e tendo em conta que são
produtos de preço mais elevado permitirá reduzir os efeitos, mais notórios nestes segmentos
maiselevados,decrisesnaprocurainterna.”
Apesardeovinhonãoterprodutossubstitutos,nãosepodemenosprezarestaforçavistoque
o setor vitivinícola apresenta um enorme potencial exportador, em constante pressão para
inovação, quer nos procedimentos, quer na criação de novos produtos, levando a que a
ameaça dos produtos substitutos seja demasiado lenta. Paralelamente, o Observatório dos
Mercados Agrícolas e das Importações AgroAlimentares publicou a evolução, entre 2000 e
2009,dabalançadepagamentos(Quadronº3)ondesobressaiqueasexportaçõesdevinho
crescerammuitoacimadasimportações.

Quadronº3–EvoluçãodaBalançadePagamentosnoSetorVitivinícola,20002009


2000

2001

2002

2003

2004

Importação

1.984.957

1.703.078

1.364.669

1.378.837

1.583.887

Exportação
BalançadePagamentos


2.085.728
100.771

1.830.571
127.493

2.293.372
928.703

3.221.157
1.842.320

3.269.733
1.685.846

2005

2006

2007

2008

2009

Importação

1.423.966

918.338

1.281.278

1.420.641

1.648.432

Exportação

2.657.926

2.958.608

3.472.864

2.932.055

2.396.486

BalançadePagamentos

1.233.960

2.040.270

2.191.586

1.511.414

748.054

Fonte:OMAIAA(2011:7).

SegundoCardeira(2009:52),amaiorpercentagemdaproduçãodevinhoportuguêstemcomo
principal destino Angola, França, Alemanha e Espanha (OIV, 2012). Contudo, estes mercados
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que por serem demasiado grandes, perdem a agilidade e ganham ineficiências dos esforços
comerciais desenvolvidos de modo individual pelas empresas vitivinícolas, sendo essencial o
apoiodeentidadespúblicasnumapromoçãomaisintegrada.Entrealgumasdasmedidasque
podemterotratamentodomercadocomoumtodo,estáapromoçãodoempreendedorismo
porquecontribuiuparaumaeficiênciaglobalàmedidaqueasociedadeémaisdesenvolvidae
se combatem as resistências convencionais da insustentabilidade de algumas das empresas.
Porformaaalcançaraviabilidade,oprimeiropassoadesenvolverseráumaavaliaçãodestas
empresasvitivinícolasvisandoaperceçãodoseucomportamentoeconómicofinanceiro.

3–AViabilidadenasEmpresasVitivinícolas
3.1.AViabilidade
Aavaliaçãodaviabilidadeébaseadanumaanálisedeindicadores(Helfert,2001).Oindicadoré
um quociente entre duas grandezas correlacionadas e as mesmas são obtidas através das
demonstrações financeiras (balanço e demonstração de resultados). Esta análise estabelece
diferentesrelaçõesentrerubricasdasdemonstraçõesfinanceiraseéuminstrumentodeapoio
queconseguesintetizarumelevadorvolumedeinformação(Amaraletal.,2006),permitindoa
comparaçãododesempenhoeconómicofinanceirodasempresasaolongodotempo(Neves,
2000) e retirar ilações para que sejam adotadas intervenções mais robustas de
sustentabilidadedasmesmas(Bissonetal.,2002).
Os indicadores são, assim, úteis na condensação da informação financeira e constituemse
comoinstrumentosvaliososparaanalistasfinanceiros,sejamelesinternos(i.e.empresáriosou
proprietários)ouexternos(i.e.credores,investidoreseinvestigadores)daempresa(Siddiqui,
2006), na medida em que auxiliam a formular juízos e a prescrever soluções. Os indicadores
funcionamcomo“batedoresde caça” muito úteis epráticos,ágeise combomfaro(Vieirae
Barroso, 2001). No entanto, existem limitações na utilização desta análise. Não existe um
padrãodeindicadoreseconómicofinanceiros,sendoqueéessencialprocurarsaberquaisos
indicadoresadequadosparaoestudoemquestão(Neves,2000)eédifícildefiniroslimitesde
classificaçãodeumvalordoindicadorcomo“bom”ou“mau”(Farinha,1994).

3.2.AsEmpresasVitivinícolas
Apopulação,objetodeestudo,écompostapelasempresasvitivinícolasemPortugal.ASABI,
versão 36.1, é uma base de dados económicos e financeiros de empresas portuguesas e
espanholas, bastante utilizada nas áreas financeira e comercial. As empresas foram
selecionadasatravésdaCAE11021Produçãodevinhoscomunselicorosos.
Aprimeiralimitaçãodapopulaçãoéadicotomiaentrearegiãovitivinícolaearegiãodabase
dedados(SABI).Asregiõesvitivinícolassãoregiõesdemarcadaspelotipodevinhoproduzido,
enquantoasregiõesdabasededados(SABI)sãoasresultantesdadivisãoadministrativado
território português. Enquanto na SABI, as empresas surgem agrupadas pelas regiões onde
têm a sua sede social, existem casos, nem sempre coincidentes, nomeadamente as regiões
NorteeCentro.
Asegundalimitaçãodapopulaçãoéadicotomiacontabilística,namedidaemquenopresente
casodeestudotemporbasedadossegundooPlanoOficialdeContabilidade(POC),jáqueo
númerodeexercícioseconómicoscomparáveissãotrês(2006a2008).Enquanto,segundoo
SistemadeNormalizaçãoContabilística(SNC)apenasexistiamdisponíveisdoisexercícios(2009
e2010).Assim,peranteaalteraçãodoquadrocontabilísticoportuguês,em2009,entendeuse
quesósepoderiaanalisarinformaçãohomogéneanumabasePOC.
A terceira limitação da população foi a exclusão de alguns indicadores, uma vez que
apresentavamumafracarepresentatividadededadoshomogéneosdasempresasdaamostra,
pelo que a definição da amostra e das respetivas regiões vitivinícolas, se repartiu por uma
análisedeindicadoresemdistintasfases.
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Face ao exposto, a seleção da amostra distribuiuse por três fases complementares. Na
primeira fase, selecionaramse as empresas vitivinícolas a operarem em Portugal com CAE
11021eelegeramse,apenas,asqueindicarampertencerexclusivamenteaessaCAE,tendose
obtido 541 empresas. Na segunda fase, selecionaramse as empresas que apresentaram
atividade,comvolumedenegóciosemcadaumdosexercícioseconómicosentre2006a2008.
Assim,das541anteriores,onúmerodeempresasfoireduzidoem199,sendoqueaamostra
passou para 342 empresas. Na terceira fase, selecionaramse as empresas das regiões do
Algarve, Madeira e Açores. Contudo, porque estas apresentaram uma representatividade
económica muito residual, face ao total, e existiam insuficiência de alguns dados foram
excluídas21eamostrafinalpassoupara321empresas.

Quadronº4–Distribuiçãodaamostradeempresasporregião,2006a2008
Região

Distritos
Braga
Bragança

Norte

Porto

Lisboa e Vale
do Tejo

6
64
38

Aveiro

23

41,12%

85

26,48%

66

20,56%

38

11,84%

2
7

Guarda

14

Leiria
Viseu

31

Lisboa

29

Santarém
Setúbal

19

Évora
Portalegre

132

6

Coimbra

Beja
Alentejo

%

18

Viana do Castelo
Vila Real
Castelo Branco
Centro

Nº de
Nª de
empresas por empresas
Distrito
por região

8

18
9
17
12

Totais

321
321
100,00%

Fonte:Diz(2011:33).

Emsíntese,aamostrafinalécompostapor321empresas,dispersasporquatroregiões:Norte,
Centro,LisboaeValedoTejo,eAlentejo,conformeaQuadronº4.Aoanalisaradistribuição
dasempresasporregiãoconstatouseumaheterogeneidadeentreasregiões,sendoaregião
Norte a que apresenta uma maior representatividade da amostra, com 41% do total das
empresasdaamostra;seguidapelaregiãoCentrocom27%,LisboaeValedoTejocom21%e,
porúltimo,oAlentejocom12%dototaldasempresasdaamostra.
Dado o extenso volume de informação financeira foi retirada da literatura uma bateria de
indicadores para avaliar o setor vitivinícola e que está subdividida em quatro grupos:
rendibilidade, liquidez, alavanca financeira e, por último, funcionamento (Brealey e Myers,
2002; Ehrardt e Brigham, 2012). No entanto, não existe padronização dos indicadores,
implicando a sua escolha, consoante o objetivo de análise, maior relevância e comparação
(Damodaran,2012).

3.3.Indicadoresderendibilidade
Os indicadores de rendibilidade focam a capacidade de empresa para promover uma
exploração que gera uma margem líquida, com capacidade dos ativos para gerarem
rendimentoecapacidadedaempresaderemunerarosseusacionistas/sócios.NoQuadronº5
estãoexpressosestesindicadoresempercentagem,darelaçãoentreoresultadoeovolume
denegóciosouumagrandezadecapital(Neves,2000).
A Rendibilidade Operacional das Vendas relaciona o resultado operacional e o volume de
negócios,sendoquepoderefletirumaalteraçãodepreços,umareduçãodegastosdosfatores
utilizados no processo produtivo ou uma maior eficiência dos mesmos (Ehrardt e Brigham,
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2012). No Quadro nº 5 registamse valores entre 7,2% em 2006 e 6,2% em 2008, porém a
média da rendibilidade dos três anos analisados é de 6,85% e tem uma evolução negativa
poucoacentuada,porquenãoéinfluenciadapelosgastosfinanceirosnemosimpostos.
ARendibilidadedosCapitaisPróprios(RCP)espelhaacapacidadedaempresageraroretorno
para os acionistas da empresa. Assim, a rendibilidade do capital próprio está num patamar
aceitável,comparativamente,comastaxasderendibilidadedomercadodecapitaiseocusto
do financiamento (Neves, 2000). No Quadro nº 5 registamse valores próximos de 4,59% da
RCPparaaamostradosetorvitivinícola(queoscilaentre5,55%de2006e3,53%em2008).
ARendibilidadedoAtivoanalisaacapacidadequeaempresatememgerarlucros,apartirdo
seuativolíquido,istoé,medeaeficáciadagestãoutilizadanosseusativoseéútilparaavaliar
a possibilidade de obtenção de financiamento, sendo que se verifica um valor
consideravelmentemaisbaixoquearendibilidadeoperacionaldasvendasedemonstramenor
eficáciadagestãonautilizaçãonosseusativosparagerarlucros(Neves,2000).

Quadronº5Indicadoresderendibilidadeporanos(%)

RendibilidadeOperacionaldasVendas
RendibilidadedosCapitaisPróprios
RendibilidadedoAtivo

2006
7,2
5,6
3,1

2007
7,2
4,7
3,3

2008
6,2
3,5
2,7

Fonte:AdaptadodeDiz(2011:49).

Apósasconsideraçõesanteriores,avaliaseoenfoquedosmesmosrepartidosporregiões.O
Quadro nº 6 apresenta as rendibilidades com fortes disparidades por região. A região Norte
possuiresultadosbastantepositivos,eacimadamédianacional,comparativamenteàsoutras
regiões. As restantes regiões apresentam baixos resultados de rendibilidade. A região do
Alentejo obteve resultados negativos em todos os tipos de rendibilidade. Por exemplo, a
rendibilidade operacional das vendas na região Norte ascende a 8,7%, contra os 0,3% da
regiãodoAlentejoouos1,3%daRegiãoCentro.

Quadronº6Indicadoresderendibilidadeporregiões(%)

RendibilidadeOperacionaldasVendas
RendibilidadedosCapitaisPróprios
RendibilidadedoAtivo

Norte

Centro

8,7
6,7
4,1

1,3
2,1
0,8

LisboaeValedo
Tejo
3,2
2,8
1,2

Alentejo
0,3
7,7
0,0

Fonte:AdaptadodeDiz(2011:55).

3.4.Indicadoresdeliquidez
Osindicadoresdeliquidezestudamacapacidadedaempresareembolsarassuasdívidasem
diferentes temporalidades, segundo se expressa no Quadro nº 7. Segundo Neves (2000), as
instituições bancárias concedem empréstimos de curto prazo, mas preocupamse com a
capacidadedereembolso dessadívidaeusamosindicadoresdeliquidez. Noentanto,existe
umalimitaçãonestetipodeindicadorqueéavolatilidadedasavaliaçõesdosativosepassivos
decurtoprazo,atravésdaliquidez,quepodemdeixar,rapidamente,deseremválidas.

Quadronº7Indicadoresdeliquidezporanos

LiquidezGeral
LiquidezReduzida
LiquidezImediata

2006
1,75
0,71
0,12

2007
1,73
0,70
0,13

2008
1,74
0,69
0,08

Fonte:AdaptadodeDiz(2011:51).
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Paraopresenteestudoforamconsideradososseguintesindicadores:
x Liquidez Geral evidencia a capacidade de uma empresa solver as suas obrigações
correntes,ouseja,emquemedidaopassivodecurtoprazoestácobertoporativosquese
esperam,emidênticoperíododetempo,seremconvertidosemmeiosfinanceiroslíquidos
(Farinha, 1994). Este indicador levou que alguns autores sugerissem que o valor deste
indicador fosse igual ou superior a 1, para que se possa considerar que existe equilíbrio
financeiroecapacidadedeliquidez(Neves,2000).
x Liquidez Reduzida expressa a capacidade que uma empresa solver as suas obrigações
correntes,masdeumaformamaisexigente,umavezqueadmitequeosinventáriosnão
têm capacidade de transformação imediata em meios financeiros líquidos, ou seja, não
têm características de liquidez, pelo que deduz os inventários ao ativo circulante na
equação da liquidez geral. Isto proporciona um melhor julgamento sobre a situação de
tesourariadaempresadoquealiquidezgeral(Menezes,1996).
x LiquidezImediatarestringeaomáximooconceitodeativoslíquidos,cingindose,apenas,
aos meios financeiros líquidos de uma empresa (Farinha, 1994), ou seja, no cálculo do
indicadordeliquidezimediataéavaliadaacapacidadedaempresapagarassuasdívidasde
imediatoutilizandoapenas,depósitosbancários,caixaetítulosnegociáveis.
Quadronº8Indicadoresdeliquidezporregiões


LiquidezGeral
LiquidezReduzida
LiquidezImediata

Norte

Centro

LisboaeValedo
Tejo

Alentejo

1,92
0,70
0,14

1,40
0,79
0,08

1,41
0,70
0,04

1,30
0,55
0,03

Fonte:AdaptadodeDiz(2011:55).

OQuadronº8apresentaváriosindicadoresentre2006e2008:
x Liquidezgeralsuperiora1,oquerevelaboasituaçãofinanceiranocurtoprazoeverifica
se que todas as regiões apresentam um resultado superior a 1, o que revela numa boa
situaçãofinanceiranocurtoprazo,sendoaregiãoNorteaquelaqueapresentaoindicador
maiselevadoearegiãodoAlentejoaquelaquedetémpiorresultado.
x Liquidez reduzida é menor que o indicador anterior, o que significa que o setor tem em
conta os seus inventários para solver as suas obrigações de curto prazo em todas as
regiões, este indicador é bastante mais baixo que o anterior. Sem inventários, a região
Centro é a região com maior capacidade de solver as suas dívidas, no curto prazo, e a
regiãodoAlentejoaqueapresentamenorcapacidade.
x Liquidez imediata denota que o setor quase não tem capacidade de solver dívidas no
curtoprazoapenascomosmeiosfinanceiroslíquidos,sendoqueosetornãosofreufortes
oscilaçõesnasualiquideznoperíodoemestudo.Todasasregiõestêmpoucacapacidade
desolverassuasdívidas,nocurtoprazo,apenascomosmeiosfinanceiroslíquidos,sendo
essas dificuldades mais expressivas no Alentejo e em Lisboa e Vale do Tejo com 0,03 e
0,04,respetivamente.AregiãoNorteéaregiãocommaiorliquidezimediata,tendocerca
de0,14,odobrodamédianacional.

3.5.Indicadordealavancafinanceira
Oindicadordealavancafinanceiratêmcomoprincipalobjetivocompreenderopesodocapital
próprioedocapitalalheiocomofontedefinanciamentodaempresaexpressonoQuadronº9.
Oindicadordealavancafinanceiraéútilnaanálisedecrédito,identificandoasdívidasquea
empresa contraiu e as implicações que as mesmas têm na exploração (Neves, 2000). Em
síntese,mensuraoriscoquesecorreaoseconcedercréditoadicional.Nopresenteestudofoi
consideradaaAutonomiaFinanceiraquedeterminaqualapercentagemdoativodaempresa,
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queseencontraaserfinanciadaporcapitaispróprios(Farinha,1994).Quantomaiorforopeso
do capitais próprios na sua estrutura de financiamento, mais baixo será o grau de risco
relacionado com a mesma e, consequentemente, maior capacidade de endividamento
potencial(EhrardteBrigham,2012).

Quadronº9IndicadordeAlavancaFinanceiraporanos

AutonomiaFinanceira

2006
39,9%

2007
41,0%

2008
41,7%

Fonte:AdaptadodeDiz(2011:51).

A alavanca financeira de uma empresa pode compreender o peso do capital próprio e do
capital alheio como fonte de financiamento da empresa, verificandose um aumento da
autonomiafinanceira,emcercade2%(entre2006a2008),quesedeveaoaumentodocapital
próprio,nodecorrerdoperíodoemestudo.

Quadronº10IndicadoresdeAlavancaFinanceiraporregiões


AutonomiaFinanceira
EstruturadoEndividamento
Cobertura dos
Encargos

Norte

Centro

LisboaeValedo
Tejo

Alentejo

47,7
72,1
305,9

33,9
69,9
214,6

25,0
48,0
182,4

21,29
58,35
189,8

Fonte:AdaptadodeDiz(2011:55)

NoQuadronº10verificasequetodasasregiõesdetêmumpesoinferiordecapitalpróprio,
em relação ao capital alheio. Quando calculados os diversos indicadores, de alavanca
financeira,todosrevelamqueosetorébastantedependentedecapitaisalheios.Noentanto,
existem regiões que conseguem ser mais autónomas que outras, ou seja, comportam mais
capitaisprópriosparaofinanciamentodasuaatividade,comoéocasodaregiãoNorte.Esta
consegue estar acima da média nacional em todos os indicadores analisados. A região do
Alentejo e a região de Lisboa e Vale do Tejo são as regiões mais dependentes de capitais
alheios (cerca de 79% e 75%, respetivamente). Há que salientar que as regiões que
apresentammaiordependênciadecapitaisalheios,sãotambém,aquelasqueprojetammais
endividamentosalongoprazoequedetêmmenoscoberturadeencargosfinanceiros.

3.6.Indicadoresdefuncionamento
Os indicadores de funcionamento analisam a eficiência das decisões na gestão dos recursos
aplicados.Osindicadoresdefuncionamentoapuramseemtermosderotaçãoounúmerode
diasdefuncionamento(Neves,2000),especificamente:
x Prazo Médio de Recebimento: A eficácia na concessão de créditos compreende um
conjuntode procedimentosquevisamencurtaroperíododetempoquemedeiaentrea
emissão de guia de saída e o efetivo recebimento da fatura e controlar a idade dos
créditos e as responsabilidades individuais dos clientes. A correta e clara definição das
condiçõesdevenda,comoosdescontosdeprontopagamento,assimcomo,apermanente
seleção dos clientes, faz com que haja uma redução do prazo médio de pagamento (em
número de dias) e assim uma redução de risco no crédito concedido (Menezes, 1996).
Assim,oprazomédioderecebimentomedeotempo,emmédiaqueosclientesdemoram
apagarassuasdívidasparacomaempresa,istoé,refleteoníveldeeficácianaconcessão
decrédito.
x Prazo Médio de Pagamento: A política de pagamentos tem influência na situação da
estrutura de tesouraria da empresa e na possibilidade de recurso a fontes de
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financiamentoalternativasmenosdispendiosas.Naverdade,aexistênciadeumasituação
estrutural de tesouraria equilibrada facilita imenso o acesso a recursos financeiros
alternativos, pois a capacidade de negociação e a imagem de crédito da empresa são,
evidentemente positivamente afetadas (Menezes, 1996). Assim, através do prazo médio
de pagamento (em número de dias), a empresa consegue perceber essa capacidade de
negociaçãocomosfornecedores,apurandoquantotempodemoraapagarasdívidasaos
fornecedores.
x Rotação dos Capitais Investidos (ou do ativo): é uma medida da capacidade da empresa
paragerarresultadoscomosseusativostotaiseexpressa,comquegraudeeficiênciaa
empresa tem usado os seus ativos para gerar rentabilidade das vendas. Mede o grau de
eficiênciaglobaldagestãonautilizaçãodoinvestimentototal(Neves,2000).Umaempresa
que apresente um baixo coeficiente de rotação do ativo, tem alguns valores ativos
improdutivos, alguns sobrevalorizados ou gestão inadequada, ou mesmo a combinação
dessesfatores(Vause,2001).Noentanto,salientaseaidadedesteindicador,vistoqueos
seusvaloressãodiferentesfaceaumaempresacominvestimentosrecenteseoutraem
queosimobilizadosjáseencontremobsoletos(EhrardteBrigham,2012).Quantomaiora
rotação do ativo menor serão as necessidades de financiamento do ciclo de exploração
(Carrilhoetal.,2005).
x RotaçãodosInventários:Dadoagrandeimportânciaqueosinventáriostêmparaosetor
vitivinícola, tornase importante compreender a capacidade da empresa renovar os bens
que compõem os seus inventários. A importância dos inventários na empresa vai
aumentando ao longo do seu processo produtivo, pois a incorporação dos gastos dos
outros fatores produtivos (remunerações dos trabalhadores, depreciações dos ativos,
entre outros) contribui para o acréscimo do respetivo valor e, consequentemente, dos
investimentos(Menezes,1996).Assim,oindicadorderotaçãodosinventáriosevidenciao
nível de produtividade da empresa, a qual será mais elevada à medida que aumente a
velocidade de rotação, ou seja, o número de vezes que os inventários se transforma
duranteumcertoperíododetempo(Neves,2000).
No que respeita ao funcionamento do setor vitivinícola, verificase que o setor sustenta
valoresbastanteelevados,tantonoprazomédiodepagamento(86,65e89,77dias,em2007e
2008,respetivamente),comonoprazomédioderecebimentos(83,05e73,87dias,em2006e
2008, respetivamente), o que revela perda de eficiência, por parte do setor, na gestão dos
recursos. Quando à rotação dos capitais investidos e dos inventários, estes apresentam um
aumento pouco significativo. A rotação dos capitais investidos é baixa, o que revela pouca
eficiênciadosetoremusarosseusativosparagerarrendibilidadedasvendas(situaseentre
os 0,40 e 0,41, em 2006 e 2008, respetivamente). O setor, em média, faz uma rotação de
inventáriosporano,oqueestáassociadoaotipodeprodutocomercializado(1,18e1,27,em
2006e2008,respetivamente).
Analisados os indicadores de funcionamento, das empresas através do prazo médio de
recebimento (PMR) e prazo médio de pagamento (PMP), das quatro regiões, verificase que
todas têm valores bastante elevados. Estes dois indicadores revelam perda de eficiência por
parte do setor, na gestão dos recursos. A região de Lisboa e Vale do Tejo apresenta melhor
resultado no PMR, conseguindo celebrar os seus recebimentos num prazo de
aproximadamente 70 dias o que revela um resultado abaixo da média (cerca de 93 dias). A
regiãoCentrodemoramaistempoaefetivarosrecebimentoscom,cercade,120dias.Quanto
aoPMP,aregiãoNorteascendea50diaseemoposiçãoàregiãodoAlentejo,comcercade
103dias.Quantoàrotaçãodoscapitaisinvestidosedosinventários,constatasequetodasas
regiões apresentam valores muito baixos e pouca eficácia na sua gestão. A região Centro
apresenta melhor resultado, quer na rotação dos capitais investidos (0,51), quer na rotação
dosinventários(2,00)emoposiçãoàregiãodoAlentejoqueapresentaoíndicemaisbaixode
rotaçãodoscapitaisinvestidos(0,26)edeinventários(0,93).
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Conclusões
Osetorvitivinícolaéumdossetorestradicionaisdaagriculturaportuguesa,combaixosníveis
de inovação e, relativamente, vulnerável às microenvolventes, mas tem contribuído para o
crescimento das exportações de Portugal. É emergente a aposta em setores que, de alguma
forma, contribuem positivamente para a economia, pelo que o facto de o vinho ser um dos
produtos agrícolas mais exportados, faz com que seja urgente dinamizar e inovar o setor
vitivinícola,tornandoomaiscompetitivoanívelmundial.
Aprimeiraconclusãoéqueexisteumafortedinâmicadeempreendedorismoquecomeçana
criação de empresas vitivinícolas, na aceleração para novos mercados e na capacidade
constante de lançamento de novos produtos, implicando uma incessante procura de
oportunidadeseinovaçãoporpartedosinvestidores.
A segunda conclusão é centrada no envolvimento das comunidades locais num conjunto de
atividadesquepromovemoemprego,reduzemaexclusãosocialemzonaseconomicamente
debilitadas, particularmente quando os níveis de desemprego e privação são elevados,
melhorandoobemestardaspopulaçõesagrícolaseharmonizandoodesenvolvimentolocal.
Aterceiraconclusãoécentradanasprópriasempresasvitivinícolasquecriamvalorereduzem
oriscodedebilidadeeconómicaefinanceiraatravésdocontrolodosníveisdecompetitividade
eporissobeneficiamasociedadenaqualseencontraminseridas.
Por conseguinte, importa revitalizar economicamente o sector vitivinícola tendo por base a
iniciativa individual e/ou coletiva levada a cabo de forma diferenciada na sociedade. Deste
modo, exigese uma avaliação adequada da sua viabilidade e um acompanhamento técnico
quegarantavaloreconómicoefinanceiroparaalcançarplenamenteasuasustentabilidade.E,
ainda,exploraroportunidadesquecomecemnocultivodedicadoàvinhaequeexcedamtodos
osresultados,gerando,disseminandoeaplicandoumadinâmicadedesenvolvimentolocalque
podenãoterlimitesdecrescimento.
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PROFILING DAS EMPRESAS ALGARVIAS: A DEMOGRAFIA EMPRESARIAL,
ASOBREVIVÊNCIAEOENCERRAMENTO
Elsa de Morais Sarmento, esarmento@ua.pt, Departamento de Economia, Gestão e
EngenhariaIndustrial,UniversidadedeAveiro
Alcina Nunes, alcina@ipb.pt, GEMF, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra,
EscolaSuperiordeTecnologiaedeGestãodoInstitutoPolitécnicodeBragança


Resumo:Esteestudodecasodescreveadinâmicaempresarialdeempresasempregadorasna
regiãoNUTIIdoAlgarve,aolongodoperíodo19852007.Apartirdadimensãoregional,são
desagregadasoutrasdimensõesrelativasàdimensãoempresarial,emprego,probabilidadede
sobrevivência,eosubconjuntodeempresasformadopelasdesignadas“empresasdeelevado
crescimento”e“gazelas”.OAlgarveé,apartirde2000,aregiãocomamaiortaxadecriação
deempresasempregadorasdopaís.Tambéméaregiãocomomaiselevadocrescimentoda
populaçãodeempresaseasegundacommaiordensidadeempresarial.Apresentanoentanto,
umaelevadaturbulênciaempresarialquesedevefundamentalmenteaopesodasPMEs,queé
omaiselevadodopaís.Apesardoaumentodonúmerodeempresasdeelevadocrescimentoe
dasuaforçadetrabalho,aregiãoperderelevâncianocontextonacional.Em1990,oemprego
nas empresas de elevado crescimento era o mais elevado de todas as regiões portuguesas,
massofreuamaiorquebraregional,paracercademetade.Adimensãomédiaempresarialcai
substancialmentenaregião,afetandotambémempresasgazelas,queem15anosperdemem
média17trabalhadores,easempresasdeelevadocrescimento,queperdem11trabalhadores
em17anos.NoAlgarve,50%dasempresasmorreentreos5eos6anosevida.Após18anos,
apenas 24% das empresas se mantém em atividade. A performance comparativa de
sobrevivência das empresas algarvias, não sendo tão boa como a da região Centro, não
apresentaosproblemasdeoutrasregiões,maisafetadasporreestruturaçõesligadasaosetor
industrial.
Palavraschave: Empreendedorismo, dinâmica empresarial, sobrevivência, empresas de
elevadocrescimento,Algarve

Abstract:ThiscasestudydescribesthedynamicsofemployerenterprisesintheNUTIIregion
of Algarve, over the period 19852007. Departing from the regional dimension, we
disaggregate other dimensions such as firm size, employment, survival, and the subset of
companies formed by the designated highgrowth companies and gazelles. Since 2000, the
Algarve is the region with the highest rate of business creation in the country. It is also the
region with the highest growth of employer enterprises and the second with the highest
businessdensity.However,itsuffersfromconsiderablefirmturbulenceduefundamentallyto
the high proportion of SMEs, the highest in the country. Despite the increasing number of
highgrowthcompaniesanditsemployees,theregionlosesrelevanceinthenationalcontext.
In1990,employmentinhighgrowthcompanieswasthehighestofallPortugueseregions,but
sufferedthelargestregionalfalltoabouthalf.Theaveragefirmsizealsodropssubstantiallyin
theregion,affectinggazelles,whichloseanaverageof17workersin15years,butalsohigh
growthcompanies,whichlose11workersin17years.IntheAlgarve,50%ofcompaniesshut
down between their fifth and sixth year of activity. After 18 years, only 24% of companies
remain in business. Algarve does not perform so well as NUT II region Centro, but does not
present the firm survival problems of other regions, more affected by restructuring in the
industrialsetor.
Keywords:Entrepreneurship,firmdynamics,survival,highgrowthfirms,Algarve
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1.Introdução
O estudo do empreendedorismo, em geral, e da demografia e dinâmica empresarial em
particular,temsuscitadouminteressecrescente,multiplicandoseosestudosempíricosquese
debruçam sobre o fenómeno. Este devese não só ao desenvolvimento de conceitos
harmonizados (Ahmad & Seymor, 2008; Ahmad, 2006, por exemplo), como sobretudo ao
crescenteacessoabasesdedadoslongitudinaiseaodesenvolvimentodetécnicasdeanálise
estatística que permitem um melhor e mais aprofundado tratamento da informação
disponível. Aeste acresce um interesse por parte das instituições públicas, relativas às
questões do empreendedorismo e do seu entrosamento com o crescimento e
desenvolvimento económico a nível regional (Sternberg, 2012; Sarmento & Nunes, 2011;
Nunes&Sarmento,2010;Brixy&Grotz2007;Armington&Acs,2002).Aanálisedofenómeno
doempreendedorismoedadinâmicaempresarialtem,naúltimadécadaedeumaformacada
vez mais veemente, vindo a ser aliada a processos de implementação de políticas de
desenvolvimento económico regional e local um pouco por todo o mundo desenvolvido
(Sternberg,2012;Trettin&Welter,2011;Malecki,2009)eemdesenvolvimento(Naudéetal.,
2008).
Reconhecese que são de diversa índole os fatores regionais determinantes da atividade
empreendedora(Sternberg,2009;Santarelli&Vivarelli,2007;Acs&Storey,2004).Apesardo
estudo da dinâmica empresarial se concentrar tradicionalmente nos aspetos de criação de
novasempresas,emdetrimentodeaspetosrelacionadoscomasobrevivênciaeencerramento
de empresas (Nyström, 2007), são já diversos os estudos que se debruçam sobre nestes
últimos aspetos, relacionandoos com  o tipo de atividade das empresas e com a sua
localização geográfica (Carree et al., 2011). Kibler (2012) identifica vários estudos em que
condições regionais, como o enquadramento económico e as características sócio
demográficas locais, se tornam (co)determinantes da estrutura, recursos, capacidades e
interesses suscetíveis de afetar o comportamento empreendedor, determinante último na
criação de empresas. A proximidade de fontes de conhecimento, inovação e de capital
humanoqualificadoéumoutroaspetofundamentalnaanálisedediferençasregionaisdeum
processodecriaçãodeempresas(Batista&Mendonça,2010).Apesardeestecontinuaraser
um assunto amplamente debatido, a literatura na área vem salientando que a atividade
empreendedora apresenta especificidades próprias inerentes ao espaço geográfico onde se
insere.Noentanto,éreconhecidoqueosefeitosbenéficosdoempreendedorismosetornam
particularmente visíveis quando analisados sob a perspetiva regional (Santarelli & Vivarelli,
2007), em particular, no que diz respeito às diferentes dotações regionais de fatores
produtivos, capacidades de proliferação de conhecimento, com efeitos designadamente na
produtividadeeemprego(Audretschetal.,2008;Audretsch,2007).
A investigação dedicada à dinâmica empresarial póscriação de empresas é mais recente e
parca, sendo os estudos realizados numa perspetiva regional ainda mais escassos. A maior
acessibilidade a dados estatísticos individuais, num formato longitudinal e desagregados
regionalmente, é uma das razões fundamentais que explica o seu aparecimento e
desenvolvimentorecentes(Brixy&Grotz,2007).Outradasrazõesparaestedesenvolvimento
parece ser a tomada de consciência que uma análise regional da dinâmica empresarial pós
criaçãodeempresas,atravésdoacompanhamentodoseuciclodecrescimento,sobrevivência
e encerramento , permite melhor identificar as oportunidades e ameaças que as empresas
enfrentam no seu ambiente de proximidade. Carree et al. (2011), chamam a atenção para o
facto de a sobrevivência das empresas poder ser mais elevada em regiões próximas dos
(potenciais) clientes e fornecedores, mas também em regiões com maior crescimento
económicoeconsiderávelcapacidadedeinovaçãoeinclusivamenteondeaconcorrêncianuma
determinadaindústrianãoétãoforte.Efetivamente,aestruturaindustrialdeumaregiãotem
se mostrado determinante na explicação de diferenças regionais entre as taxas de criação e
encerramento de empresas (Nyström, 2007; Armington & Acs, 2002). Todas estas hipóteses
têm sido alvo de escrutínio empírico, de forma a conhecer esta realidade empresarial mas
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também como forma de apresentar guidelines para a atuação da política regional. Brixy e
Grotz (2007) realçam que uma política regional estrutural deve focarse não apenas em
encorajar a criação de empresas mas, igualmente em assegurar a sua permanência no
mercado.
Em Portugal, existe uma extensa investigação dedicada à análise da dinâmica da atividade
empresarial,queprovémdoacessoeutilizaçãodeumabasededadosimportantíssimaparaa
análisedotecidoempresarialportuguês,bemcomodomercadodetrabalho,osQuadrosde
Pessoal. Entre outros, destacamse nesta área os trabalhos de Geroski et al. (2010), Cabral
(2007),CabraleMata(2003),Mataetal.(1995),MataePortugal(1994)eMata(1993),emais
recentementeeSarmentoeNunes(2012).Sãonoentantomenosfrequentesostrabalhosque
se dedicam à análise regional e espacial. Entre estes, destacamse, na análise da dinâmica
empresarial regional  o trabalho de Barbosa e Eiriz (2011) e de Nunes & Sarmento (2010) e
sobre o impacto da atividade empreendedora no crescimento económico e no emprego, os
trabalhosdeBatistaePreto(2011)eodeBatistaetal.(2008).
Neste trabalho, propõese a análise da região do Algarve, definida pelo conceito de NUT II.
Esta é, no conjunto das NUTII portuguesas, uma região com características que importam
salientar. O Algarve tornase, a partir de 2000, a região com a maior taxa de criação de
empresas empregadoras do país. É, também, a região com o mais elevado crescimento da
populaçãodeempresasaolongodoscercade20anossobreosquaisversaesteestudo.Estes
factos,porsisó,suscitamuminteresseacrescidonumaanálisemaispormenorizadadaregião,
deformaamelhorcompreenderestefenómeno.
Neste trabalho de investigação, propõese uma análise compreensiva e crítica da atividade
empresarial para o conjunto de empresas empregadoras na região do Algarve, ao longo de
maisdeduasdécadas(19852007),comrecursoaumabasededadosconcebidaapartirdos
QuadrosdePessoal,queadotaametodologiapreconizadapelaOCDEeEurostatno“Manual
on Business Demography Statistics” (Eurostat/OCDE, 2007). Partindo da dimensão regional,
desagregamse diversas outras componentes,  como as dimensões relativas à longevidade,
dimensãoempresarial,probabilidadedesobrevivência,empregoeosubconjuntodeempresas
formadopelasdesignadascomo“empresasdeelevadocrescimento”e“gazelas”.
Estetrabalhodividesenaformacomoaseguirsedescreve.Napróximasecçãoéapresentada
a metodologia e a base de dados que fundamenta este trabalho. De seguida, na secção 3, é
efetuado o profiling das empresas empregadoras algarvias, na secção 4 abordase a
sobrevivênciaeoencerramentoefinalmenteasecção5conclui.

2.Dados,metodologiaeprincipaisconceitos
Autilizaçãodeumabasededadosespecíficadeempreendedorismo,baseadanosQuadrosde
PessoalquedecorredaaplicaçãodametodologiapropostapeloEurostatepelaOCDE(2007),
permiteobterdeformaconsistenteefundamentada,umconjuntodeempresasportuguesas
queempregampelomenosumtrabalhadorremuneradoequeoperamnomercadoformalem
Portugal.Estasempresasconstituemagrandefontedecriaçãodeemprego(dependente)em
Portugal. Decorrente da metodologia adotada, os indicadores apurados tornamse
comparáveis, não só a nível regional e nacional como, também, a nível internacional (OECD,
2009;2008),adicionandorelevânciaeinteresseàanálise.
Subjacentes ao estudo empírico da dinâmica empresarial e ao fenómeno do
empreendedorismo estão conceitos e definições de demografia empresarial. É utilizado um
léxicopróprio,quederivadosconceitosutilizadosnoestudodademografiahumana.Deforma
similar, a criação de uma empresa é intitulada de nascimento e, do mesmo modo, o seu
encerramento é denominado de morte. Consequentemente, o nascimento de uma empresa
permite criar emprego e, inversamente, uma morte acarreta a destruição de postos de
trabalho.Aproporçãodenovasempresascriadasnoconjuntodeempresasexistentes,édeste
modo,apelidadadetaxadenatalidade,assimcomoaproporçãodeempresasencerradasno
conjuntodeempresasativasnomercadoédesignadacomotaxademortalidade.Osomatório
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destas duas taxas, permite apurar o grau de dinamismo (turbulência ou dinâmica) de um
determinadomercado(Eurostat/OCDE,2007).Estataxaforneceumaindicaçãodoníveltotal
decriaçãoeencerramentodeempresas,ouseja,deturbulêncianomercadoempresarial,na
medidaemquepermiteaferiradinâmicaestruturaldeumaeconomia,que(potencialmente)
dará origem aos denominados fenómenos de “destruição criativa”, sobjemanete conhecidos
daliteraturainternacionalsobreempreendedorismo(OECD,2008;Schumpeter,1934).
O presente estudo sobre a dinâmica empresarial da região do Algarve assentou no
desenvolvimentodeumabasededadosespecíficadeempreendedorismo,àqualfoiaplicadaa
metolodologiadoManualofBusinessDemographyStatistics(Eurostat/OCDE,2007),equetem
por base os Quadros de Pessoal, uma base de dados nacional fornece informação sobre
empresas, estabelecimentos e empregados, proveniente do Ministério do Trabalho e da
SegurançaSocial.Foramincluídasnoestudotodasasempresasquecumpremestritamenteos
requisitos da metodologia adotada, ou seja, empresas empregadoras com pelo menos um
trabalhadorintegradonosistemadeSegurançaSocial.Ariquezaedesagregaçãolongitudinal
da informação contida nesta base de dados permitem decompor a análise em diversas
dimensões,comoaregional,sectorial,dimensionaledesobrevivência.
A população de empresas empregadoras ativas compreende todas as empresas que
remunerampelomenosumtrabalhadornoanodoseunascimentoeaquelasque,apesarde
terem sido criadas num ano anterior, se situavam abaixo do limiar de um trabalhador
remunerado.Paraevitarproblemasdecontabilizaçãoeduplicação,nomeadamentenoquediz
respeito a empresas já existentes, mas se encontravam “adormecidas” (não aparecendo
portantonabasededadosdosQuadrosdePessoal,dadoquedeixaramdepossuirpelomenos
um trabalhador registado na Segurança Social), mas cuja reativação é detetada na base de
dadosposteriormente,oEurostateaOCDE(2007)recomendamqueseverifiquemdoisanos
de atividade, antes de se considerar efetivamente como nascimento, o surgimento de uma
novaempresanabasededados.
Estaexigênciaimplicaque,nacontabilizaçãodenovasempresas,estasseinicieapenas2anos
apósoperíodoinicialemqueaempresasurgiunabasededados,razãopelaqualacriaçãode
empresas é contabilizada a partir de 1987, em lugar de 1985. Por outro lado, as mesmas
instituições estatísticas internacionais consideram que os encerramentos, ou “mortes” de
empresas, ocorrem quando estas deixam de estar presentes na base de dados durante pelo
menosdoisanos,deformaaevitarintermitênciasdeentradasesaídasdeempresasdabase
de dados. Assim, a aplicação da metodologia para o cálculo de indicadores de
empreendedorismo recomenda, explicitamente, a verificação do não aparecimento da
empresa nos dois anos seguintes ao período de referência, de forma a permitir a distinção
entre mortes efetivas e reativações de empresas. Por este motivo, o período de análise
termina em 2005 e não em 2007, de forma a verificar que as empresas que encerraram em
2005nãosubsistemnabasededadosnos2anossubsequentes.

3.Profilingdasempresasalgarvias
Apertinênciadaanálisedeindicadoresrelativosàdinâmicaempresarialregionaldeveseao
factodotecidoempresarialserresponsávelporumapartesubstancialdageraçãoderiquezaa
nível local. No caso concreto do Algarve, é visível, por exemplo, uma correlação positiva
elevada entre variáveis económicas como o PIB (Figura 1), o VAB, o investimento, o
rendimentodisponíveleoemprego.
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Figura1:RelaçãoentreonºdeempresasativaseoPIBdaregiãoAlgarve:1995a2007
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Fonte: Quadros de Pessoal, Ministério do Trabalho e da Segurança Social e INE (Contas Regionais
Definitivasde2006ePreliminaresde2007).


3.1Análisedadinâmicaempresarialglobal
A taxa de dinâmica empresarial do Algarve, dada pelo somatório da taxa de natalidade e
mortalidadedeempresasempregadoras,émaiselevadadoqueamédianacional,esbatendo
se este diferencial a partir dos anos 90 (Figura 2). Dada a existência de elevada correlação
entreacriaçãoeamortedeempresas,aanosdemaiorcriaçãodeempresascorrespondem
emgeralanosdemaiormortalidade.Osperíodosdemaiorcrescimentoestãoligadosaociclo
económicoeapotenciaisefeitosdosdiversosquadroscomunitáriosdeapoioqueocorreram
aolongodesteperíodo(SarmentoeNunes,2012ae2012b).AFigura2permiteavisualização
da evolução do peso conjunto destas duas taxas (que permite observar a evolução da
dinâmica/turbulênciaempresarialnaregião),emcomparaçãocomadinâmicaempresarialda
economia,comoumtodo.

Figura 2: Evolução da dinâmica empresarial do conjunto de empresas empregadoras ativas
existentesnoAlgarve,entre1987e2005
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Fonte:Cálculospróprios,combasenosQuadrosdePessoal,GEP,MTSS,deacordocomasdefiniçõesdo
"ManualofBusinessDemographyStatistics",Eurostat/OCDE(2007).
Nota:Ataxadenatalidadeéumráciocompostoporumnumeradorquecorrespondeaototaldenascimentosde
empresas empregadoras e por um denominador que corresponde ao total de empresas empregadoras ativas no
período de referência. Um nascimento de uma empresa empregadora ocorre quando esta inicia atividade. Estes
nãoincluementradasnapopulaçãodevidoafusões,aquisiçõesoureestruturaçõesdeempresasoureativaçõesde
unidadesqueestejamadormecidasduranteumperíododemaisde2anos.Estapopulaçãoétambémcompostapor
empresasque,emboraexistindoemanosanteriores,estavamabaixodolimiardeumtrabalhador,deacordocoma
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metodologiaEurostat/OECD,2007.Onascimentodeempresasempregadorasconsistenapopulaçãodeempresas
ativascompelomenosumtrabalhadorremuneradonascidasnoanonedeempresasque,existindoemperíodos
anterioresaoperíododereferência,seencontravamabaixodovalordereferênciadeumtrabalhadorremunerado.
Ataxademortalidadeéumráciocompostoporumnumeradorquecorrespondeaototaldemortesemempresas
empregadoras, respetivamente, e por um denominador que corresponde ao total de empresas empregadoras
ativas no período de referência. As mortes ocorrem porque as empresas deixam de estar presentes na base de
dados (durante pelo menos dois anos) ou porque deixaram de ter pelo menos um trabalhador remunerado,
conformeregistonosQuadrosdePessoal,deacordocomametodologiaEurostat/OECD,2007.


Adicionalmente,dinâmicaempresarialnoAlgarvetambémseapresentacomoamaiselevada
de todas as regiões NUT II (Quadro 1). O Algarve caracterizase por elevada turbulência na
criaçãoedestruiçãodeempresas,acimanãosódamédianacional,comodasrestantesregiões
NUT II, facto este também percecionado quando a análise é repartida em dois subperíodos.
Estadivisãocorrespondeàperceçãodequeexistemduastipologiasdedinâmicaempresarial
distintas, a primeira até ao início do século XXI, na qual existe maior volatilidade e uma
posterior,ondeoritmodecriaçãoedestruiçãodeempresasabranda.Entre2001e2005,esta
tendência para uma redução da turbulência verificase de uma forma generalizada no país,
estandotambémpatentenasuaregiãomaisasul.

Quadro 1: Taxas de dinâmica empresarial por NUT II, de acordo com diferentes horizontes
temporais
NUTII
Taxadedinâmica
empresarial

Portugal
Algarve

Norte

Centro

Lisboa

Alentejo

Açores

Madeira

19872005

32,5

29,9

27,3

26,8

29,9

27,1

28,6

28,5

19872000

34,7

30,1

28,8

27,1

31,8

28,0

29,4

29,3

20012005

29,4

29,4

25,1

26,2

26,6

25,5

27,3

27,3



Fonte:Cálculospróprios,combasenosQuadrosdePessoal,GEP,MTSS,deacordocomasdefiniçõesdo
"ManualofBusinessDemographyStatistics",Eurostat/OCDE(2007).


Uma demonstração mais ilustrativa da diminuição da turbulência ao longo do tempo e do
posicionamentorelativodaregiãoalgarviaestápatentenosgráficosseguintes,ondeseilustra
a taxa de natalidade e mortalidade para todas as regiões NUT II portuguesas, para 3 anos
distintos,1987,2000e2005(Figura3).

Figura 3: Taxa de natalidade, mortalidade e dinâmica empresarial para regiões NUT II
portuguesas,1987,2000e2005
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Fonte:Cálculospróprios,combasenosQuadrosdePessoal,GEP,MTSS,deacordocomasdefiniçõesdo
"ManualofBusinessDemographyStatistics",Eurostat/OCDE(2007).


3.2.Análisedadinâmicaempresarial:pordimensão
Nesta secção, analisamse alguns indicadores de dinâmica empresarial, destacando aspetos
relacionados com a dimensão das empresas algarvias. O Quadro 2 contém o número de
empresasativas,compelomenosumempregado,entre1985e2007,bemcomooseupeso
nototaldeempresasativasdaeconomiaportuguesa,portrêsclassesdedimensão:empresas
com menos de 10 trabalhadores, empresas que empregam entre 10 e 249 trabalhadores e
empresasdeelevadadimensãoqueempregam250trabalhadoresoumais(paraumaanálise
mais detalhada, consultar o Anexo 1). Para além destes dados, são também apresentados o
número de trabalhadores, a dimensão média das empresas e a proporção de empresas com
menosde10trabalhadores,naregiãoeemPortugaleodiferencialentreestes.

Quadro 2: Evolução do total de empresas, trabalhadores e respetiva proporção no total
nacional,pordimensãodaempresa,edimensãomédiadasempresas
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Empresas

Algarve
Portugal
Anos

Trabalhadores

Algarve
Portugal

por dimensão da empresa

Algarve

por dimensão da empresa

Dimensão média das empresas

Algarve
Total

1-9

10-249

+ 250

%

Nº

Total

1-9

10-249

+ 250

Portugal

%

Nº

Algarve

Diferencial
(PortugalAlgarve)

Proporção de empresas com
< 10 trabalhadores

Portugal

Nº de trabalhadores

Algarve

Diferencial
(PortugalAlgarve)

%

p.p.

1985

3.081

3,02

3,21

2,55

1,14

34.849

1,84

3,22

2,55

0,86

13,10

11,31

1,79

73,07

77,67

-4,60

1986

3.269

3,06

3,27

2,52

1,05

35.380

1,87

3,30

2,52

0,76

14,31

10,82

3,49

73,74

78,77

-5,03

1987

3.657

3,30

3,53

2,69

0,93

36.600

1,89

3,56

2,69

0,59

16,86

10,01

6,85

73,90

79,11

-5,21

1988

4.353

3,55

3,81

2,82

1,33

42.980

2,15

3,82

2,82

0,71

13,86

9,87

3,98

74,54

80,01

-5,47

1989

5.557

4,05

4,43

2,94

0,77

47.179

2,17

4,32

2,94

0,30

28,12

8,49

19,63

75,38

82,49

-7,11

1990

5.700

4,06

4,46

2,89

1,10

48.363

2,19

4,33

2,89

0,43

19,56

8,48

11,08

75,24

82,68

-7,44

1991

6.363

4,28

4,72

2,94

1,08

52.095

2,33

4,54

2,94

0,51

16,03

8,19

7,84

75,97

83,77

-7,80

1992

6.979

4,38

4,84

2,92

1,12

54.923

2,42

4,64

2,92

0,57

13,78

7,87

5,91

76,71

84,73

-8,01

1993

7.293

4,40

4,83

2,92

1,08

54.165

2,44

4,53

2,92

0,53

13,92

7,43

6,50

77,81

85,45

-7,64

1994

8.558

4,64

5,05

3,09

1,25

57.028

2,57

4,75

3,09

0,55

12,20

6,66

5,53

79,82

86,75

-6,93

1995

8.994

4,68

5,07

3,10

1,23

58.580

2,62

4,82

3,10

0,55

11,93

6,51

5,41

80,71

87,40

-6,69

4,49

81,35

87,82

-6,47
-6,39

1996

9.590

4,85

5,24

3,21

1,15

61.495

2,75

5,01

3,21

0,59

10,91

6,41

1997

10.360

4,85

5,23

3,20

1,14

65.036

2,77

5,00

3,20

0,51

12,29

6,28

6,01

81,65

88,04

1998

10.985

4,80

5,14

3,29

1,24

69.038

2,80

4,91

3,29

0,57

11,09

6,28

4,81

82,05

87,86

-5,81

1999

11.748

4,81

5,11

3,46

1,55

75.168

2,91

4,92

3,46

0,67

9,56

6,40

3,16

82,16

87,30

-5,14

2000

13.159

4,90

5,19

3,54

1,31

82.521

3,06

5,05

3,54

0,60

10,51

6,27

4,24

82,92

87,80

-4,87

2001

14.734

5,19

5,44

4,05

1,34

95.511

3,35

5,33

4,05

0,68

9,51

6,48

3,03

82,70

86,66

-3,96

2002

16.187

5,40

5,64

4,23

1,69

99.417

3,53

5,54

4,23

0,78

7,88

6,14

1,74

83,44

87,16

-3,72

2003

16.728

5,46

5,67

4,36

1,89

103.022

3,62

5,55

4,36

0,89

6,94

6,16

0,78

83,99

87,33

-3,35

2004

17.500

5,59

5,81

4,48

1,47

106.622

3,68

5,75

4,48

0,70

8,71

6,09

2,62

84,32

87,58

-3,26

2005

18.906

5,55

5,74

4,53

1,69

114.456

3,73

5,77

4,53

0,80

7,54

6,05

1,49

84,79

87,73

-2,94

2006

19.580

5,69

5,88

4,66

2,02

118.816

3,83

5,89

4,66

0,98

6,19

6,07

0,12

84,91

87,78

-2,87

2007

20.711

5,84

6,00

4,97

2,08

128.163

4,00

6,00

4,97

1,01

6,11

6,19

-0,08

84,85

87,23

-2,38

Taxa de
crescimento
médio (%)

9,05

3,04

2,88

3,08

2,77

6,10

-3,41

-2,70

0,68

0,53

3,60

2,87

3,08

0,73



Fonte:Cálculospróprios,combasenosQuadrosdePessoal,GEP,MTSS,deacordocomasdefiniçõesdo
"ManualofBusinessDemographyStatistics",Eurostat/OCDE(2007).


No período considerado, o número de empresas empregadores ativas cresceu
consideravelmente,decercade3.000em1985(3%dototaldeempresas),paraquase21.000
em 2007 (6% do total), o que perfaz um crescimento médio de cerca de 9% ao ano. Estas
empresas empregavam cerca de 128.000 pessoas em 2007, representando apenas 4% da
população empregue nas empresas portuguesas, uma proporção inferior ao peso das
empresasnototalnacional(6%).Apesardetudo,esteindicadormelhorousignificativamente,
pois 22 anos antes, as empresas algarvias apenas representavam 1,8% do emprego total
nacional. Este acréscimo de emprego devese fundamentalmente a uma maior criação de
emprego nas empresas mais pequenas, com menos de 10 trabalhadores. Por outro lado,
verificasequeonúmerodepequenasempresasaumentouaolongodestes22anos(78%em
1985e87%em2007),emlinhacomoqueseverificounopaís(Sarmento&Nunes,2012).No
entanto,naregiãoalgarviapredominamasempresascommenosde10trabalhadores,sendo
o diferencial de dimensão sempre desfavorável à região face ao total nacional, embora se
venha estreitando ao longo do período, dado o ritmo de crescimento médio anual das
empresas com menos de 10 trabalhadores no conjunto do país ser superior (0,68%) ao da
regiãoalgarvia(0,53%)(Quadro1).OAlgarveétambémaregiãoNUTIIcomomaiorpesode
empresascommenosde20trabalhadores(Sarmento&Nunes,2010).
Entre 1985 e 2007, o conjunto de empresas algarvias empregaram, em média, cerca de 6
trabalhadores,valormédioidênticoaonacional.Contudo,existeumatendênciaevidentepara
umareduçãodadimensãoempresarial(Figura4).Em22anos,asempresasperdememmédia
oequivalenteacercade5trabalhadores,valornoentantoinferioràmédianacional,demenos
7trabalhadores,queapresentaumataxadecrescimentomédioanualsuperior(3,5%)aoda
região(2,7%).

Figura4:Dimensãoempresarialporlongevidadedaempresa(nºmédiodetrabalhadores)
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9

Número de trabahadores
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1993

1994

1995
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1998
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2006

5,7

5,5

4,9

4,9

5,0
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4,3

4,9

3,9

3,9

4,0
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3,9

4,1

3,8

3,7
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5,8
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4,9

5,2
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5,4

5,7
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5,9

4,9

5,2
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6,0
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5,0
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7,4

7,5

6,1

6,4
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6,0
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6,0
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Fonte:Cálculospróprios,combasenosQuadrosdePessoal,GEP,MTSS,deacordocomasdefiniçõesdo
"ManualofBusinessDemographyStatistics",Eurostat/OCDE(2007).


Ofenómenodeperdadedimensãoétambémvisívelquandosecomparaadimensãodeuma
empresa no momento da sua criação, com a sua dimensão no momento do encerramento,
traduzindoestadiferençaacapacidadedecrescimento,relativaaonúmerodetrabalhadores
(Quadro3).Nomomentoemquesãocriadasenomomentoemqueencerram,asempresas
algarvias continuam em média a serem mais pequenas que a média nacional. Assistese
também a um fenómeno de redução do diferencial de dimensão nestes dois momentos de
vida e morte das empresas, ao qual a região algarvia não fica imune. Em 10 anos, as novas
empresas são criadas com menos 2 trabalhadores, em média, enquanto que estas encerram
commenos3trabalhadoresem2007doqueem1987.Naturalmente,istotraduzseemquea
partirde2005,asempresaspassamaencerrar,emmédia,comumnúmerodetrabalhadores
inferioraoqueauferiamnomomentodasuacriação.Oooutsourcingeaautomatizaçãode
muitas tarefas, nomeadamente com o advento das tecnologias de informação, contribuiu
substancialmente para menores necessidades de pessoal, nomeadamente em setores mais
mão de obra intensivos, como o caso dos serviços. Contudo, a dimensão das empresas
algarvias,nomomentodecriação,reduzsemenosqueamédianacional,oquepodeteraver
comofactodeasnovasempresasseremempresasjácriadascomumadimensãoinferioràda
médianoutrasregiões.

Quadro3:Dimensãomédiadenovasempresascriadasedeempresasqueencerramatividade,
AlgarveePortugal(nºtrabalhadores)
Dimensão médias
novas empresas
Algarve

Algarve

Portugal

1985

6,3

6,8

1986
1987

5

5

5,7
5

1988

5

6

1989

4
4

1993
1994

Portugal

Dimensão médias
empresas que morrem

Diferencial de
crescimento
Algarve

Portugal

6,5
7

0

1

6

6

1

0

6
5

4
5

6
8

0
1

0
3

4

6

4

5

0

-1

2000

3

4

3

5

0

1

2005
2006

3
3

4
3

3

4

-1
-3

0
-3

2007

3

3

-3

-3

2007-1997

-2

-2

2005-1985

-3

-3
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Fonte:Cálculospróprios,combasenosQuadrosdePessoal,GEP,MTSS,deacordocomasdefiniçõesdo
"ManualofBusinessDemographyStatistics",Eurostat/OCDE(2007).
Nota:Diferencialdecrescimento:Dimensãonomomentodeencerrar–dimensãonomomentodecriação.


A criação e destruição de empresas constituemse como indicadores primários do nível de
atividade empreendedora, a nível regional. O Quadro 4 dedicase à análise da evolução
temporal das taxas de natalidade (criação) e mortalidade (encerramento) de empresas. A
informaçãoencontrasedetalhadaemdoissubgruposdeempresas,aquelascommenosde10
trabalhadores e as restantes, dada a elevada representatividade das primeiras no conjunto
totaldeempresas.

Quadro 4: Evolução da taxa de natalidade e mortalidade de empresas no Algarve e em
Portugal,pordimensão(nºtrabalhadores)
Taxa de

Dimensão

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 crescimento
médio

Algarve

32,5

36,0

36,9

27,6

27,7

24,4

23,1

33,3

20,3

19,9

21,1

19,9

19,9

25,4

27,0

24,0

16,8

16,1

19,3

-2,8

Portugal

17,2

19,4

20,1

16,8

17,3

16,8

16,2

22,8

15,6

15,2

16,4

16,4

15,9

19,5

19,1

18,2

13,5

12,7

16,1

-0,4

Algarve

29,5

32,2

34,2

25,6

25,9

22,7

21,8

31,3

19,4

19,0

20,3

19,1

19,1

24,5

25,5

22,9

16,2

15,5

18,3

-2,6

Portugal

15,3

17,3

18,0

14,9

15,7

15,3

14,7

20,8

14,6

14,2

15,3

15,4

14,9

18,4

17,7

17,2

12,8

12,1

15,1

-0,1

Algarve

3,0

3,8

2,6

2,0

1,8

1,6

1,2

2,0

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0,9

1,5

1,1

0,7

0,7

1,0

-5,8

Portugal

1,9

2,1

2,1

1,9

1,6

1,6

1,4

1,9

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,4

1,0

0,7

0,6

1,0

-3,5

Algarve

17,1

16,9

21,6

17,7

17,0

17,0

20,1

15,3

13,6

13,3

13,6

13,7

14,5

15,7

14,9

13,4

12,4

12,9

12,9

-1,5

Portugal

10,7

11,5

13,4

11,9

11,5

11,4

15,2

11,6

11,1

10,6

10,6

10,2

11,4

14,0

13,3

11,8

10,7

10,3

11,2

0,2

Algarve

15,3

14,9

19,8

16,1

15,8

15,9

18,5

14,3

12,9

12,6

12,9

13,1

13,8

15,1

14,0

12,8

12,0

12,4

12,4

-1,1

Portugal

9,4

10,1

11,8

10,5

10,1

10,0

13,2

10,5

10,1

9,7

9,7

9,5

10,6

13,0

12,3

11,0

10,1

9,7

10,6

0,7

Algarve

1,9

1,9

1,8

1,6

1,2

1,1

1,7

1,0

0,7

0,6

0,7

0,6

0,7

0,6

0,9

0,6

0,4

0,5

0,5

-7,0

Portugal

1,4

1,4

1,5

1,5

1,4

1,4

2,0

1,1

1,0

0,9

0,8

0,8

0,8

1,1

1,0

0,8

0,6

0,6

0,6

-4,3

Total

0-9

+10

Total

0-9

+10



Fonte:Cálculospróprios,combasenosQuadrosdePessoal,GEP,MTSS,deacordocomasdefiniçõesdo
"ManualofBusinessDemographyStatistics",Eurostat/OCDE(2007).


A taxa de dinâmica empresarial, resultante da soma da taxa de natalidade com a taxa
mortalidade,émaiselevadanoAlgarvedoqueamédianacional,omesmoacontecendopara
o subconjunto de empresas de menor dimensão. No entanto, no escalão de empresas com
maisde10trabalhadoresestavolatilidadeéinferioràmédianacionalparaamaioriadosanos
após1991(Figura5).

Figura 5: Evolução da dinâmica empresarial no Algarve e taxa de dinâmica empresarial em
Portugal,porescalõesdedimensão(19e+10trabalhadores)
Empresas com 1 a 9 trabalhadores
19,8
15,3

14,9
16,1 15,8
15,9

29,5

32,2

Taxa de natalidade
Taxa de mortalidade
Taxa de dinâmica empresarial - Portugal

14,3
18,5

34,2

15,1 14,0
12,8

12,9 13,1 13,8
31,3 12,9 12,6
25,6 25,9

24,5 25,5

22,7 21,8

19,4 19,0 20,3 19,1 19,1

12,0 12,4

12,4

22,9
16,2 15,5

18,3

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Empresas com 10 ou mais trabalhadores

1,9

Taxa de natalidade
Taxa de mortalidade
Taxa de dinâmica empresarial - Portugal

1,9
1,8
3,8

1,6
1,2

3,0

1,1

2,6

1,7

1,0
0,9

2,0

1,8

2,0
1,6

0,7

0,6

0,7

0,6

0,9

0,9

0,8

0,8

1,2

0,7

0,6

0,8

0,9

1,5

0,6
1,1

0,5
0,4
0,7

0,5

1,0

0,7

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005



Fonte:Cálculospróprios,combasenosQuadrosdePessoal,GEP,MTSS,deacordocomasdefiniçõesdo
"ManualofBusinessDemographyStatistics",Eurostat/OCDE(2007).
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3.3.Emprego
Resultante da maior criação e destruição empresarial apresentada pelo Algarve, também a
taxadecriaçãoedestruiçãodeempregonestasempresasésuperioràmédianacional(Figura
6),indicandonovamentemaiorturnoverevolatilidadequenamédiadopaís.Étambémvisível
que as diferenças entre as taxas da região e a média nacional, mais acentuadas até meados
dosanos90doséc.II,diminuemnoperíodoposterior.Noentanto,enquantoataxadecriação
deempregosemantémaindaassim,superioràmédianacionalnoiníciodoséc.XXI,ataxade
destruiçãodeempregoconvergemaisrapidamenteparaamédianacional.

Figura6:EvoluçãodataxadecriaçãoedestruiçãodeempregonoAlgarveeemPortugal
Taxa de criação de emprego Algarve

Taxa de criação de emprego Portugal

Taxa de destruição de emprego Algarve

Taxa de destruição de emprego Portugal
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6,0
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Fonte:Cálculospróprios,combasenosQuadrosdePessoal,GEP,MTSS,deacordocomasdefiniçõesdo
"ManualofBusinessDemographyStatistics",Eurostat/OCDE(2007).


Deumpontodevistamaisdesagregado,épercetívelqueoritmodecrescimentodegeração
deempregoémaisacentuadonasempresasdemédiadimensão,emparticularnasdoescalão
entreos20eos49trabalhadores(Quadro5).

Quadro5:Empregoemempresasempregadorasativas
E s c a lã o
D im e ns io na l
( nº
t ra ba lha do re s )

1987 - 2000
Nº médio de
trabalhado res

2001 - 2005

2005

2006

Taxa de
Crescimento

Nº médio de
trabalhado res

Taxa de
Crescimento

Nº de
trabalhado res

Taxa de
Crescimento

Nº de
trabalhado res

2007

Taxa de
Crescimento

Nº de
trabalhado res

Taxa de
Crescimento

Total

57 512

6,5

103 806

4,6

114 456

7,3

118 816

3,8

128 163

7,9

1-4

11 802

11,1

24 317

6,1

27 189

8,1

28 208

3,7

29 561

4,8

5-9

11 182

8,3

21 217

4,7

23 072

4,5

23 033

-0,2

23 889

3,7

10 - 19

9 080

6,3

17 610

3,9

18 958

7,6

19 501

2,9

21 451

10,0

20 - 49

8 411

5,8

16 710

6,2

18 636

6,5

19 806

6,3

21 612

9,1

50 - 249

13 502

4,3

18 776

1,9

20 825

6,5

21 105

1,3

23 938

13,4

 250

3 536

-0,4

5 176

5,6

5 776

22,3

7 163

24,0

7 712

7,7



Fonte:Cálculospróprios,combasenosQuadrosdePessoal,GEP,MTSS,deacordocomasdefiniçõesdo
"ManualofBusinessDemographyStatistics",Eurostat/OCDE(2007)


No Algarve, uma parte substancial de novo emprego é gerado pela emergência de novas
empresas(9,7%em2005).Emparticular,em1994,oanodoiníciodarecuperaçãoeconómica,
aposacrisedoSMEem1993(quandoseregistou10,7%dedestruiçãodeemprego),acriação
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denovasempresasfoiresponsávelpor18%doemprego,sendotambémesteoanocommaior
taxadecriaçãodeempregoemempresasjáexistentes(Figura7).

Figura7:EvoluçãodoEmpregoLíquidoporComponentes(19872005)
35

Taxa de destruição de emprego devido à saída de empresas
30
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Fonte:Cálculospróprios,combasenosQuadrosdePessoal,GEP,MTSS,deacordocomasdefiniçõesdo
"ManualofBusinessDemographyStatistics",Eurostat/OCDE(2007)


Umaanálisepordimensãoempresarialpermiteidentificaraspequenasempresascommenos
de 10 trabalhadores, as mais numerosas e que sofrem de maior turbulência, como as
responsáveis pela geração de mais postos de trabalho, mas igualmente pela sua destruição
(Quadro6).Constatasequeataxadecriaçãodeempregodiminuiàmedidaqueadimensão
aumenta,refletindoadiminuiçãosignificativadonúmerodeempresasàmedidaqueoescalão
aumenta.

Quadro6:Criaçãoedestruiçãodeemprego(milharesdetrabalhadorese%)
E s c a lã o
D im e ns io na l

1987 - 2000 2001 - 2007
Nº
médio

TC
(%)

Nº
médio

TC
(%)

2005
Nº

TC
(%)

2006
Nº

TC
(%)

2007
Nº

TC
(%)

1985 - 2000 2001 - 2005
Nº
médio

TD
(%)

Nº
médio

TD
(%)

2003
Nº

TD
(%)

2004
Nº

TD
(%)

2005
Nº

TD
(%)

Total

6,5

11,6

9,8

9,1

11,1

9,7

9,4

7,9

9,4

7,4

4,1

7,7

6,1

5,9

5,2

5,0

5,7

5,3

6,3

5,5

1-4

2,8

25,5

4,6

18,3

4,8

17,6

4,3

15,4

4,8

16,1

1,6

15,6

3,0

12,3

2,8

11,5

3,0

11,9

3,2

11,8

5-9

1,5

13,9

2,0

9,2

2,2

9,7

1,7

7,2

1,6

6,6

0,8

8,8

1,1

5,4

0,9

4,5

0,9

4,1

1,3

5,8

10 - 19

0,9

10,4

1,3

6,9

1,5

7,7

1,0

4,9

1,1

5,2

0,6

7,6

0,7

4,1

0,5

2,6

0,8

4,3

0,8

4,0

20 - 49

0,5

6,8

0,9

5,2

1,5

8,2

1,0

5,2

1,0

4,8

0,4

5,7

0,6

3,4

0,4

2,4

0,5

2,7

0,6

3,1

50 - 249

0,6

4,8

0,7

3,7

1,1

5,4

1,0

4,6

0,7

2,8

0,5

4,0

0,6

3,0

0,1

0,7

0,3

1,4

0,4

2,1

 250

0,1

3,5

0,3

5,1

0,0

0,0

0,4

5,6

0,3

3,6

0,1

1,7

0,1

2,7

0,5

8,1

0,3

5,5

0,0

0,0



Fonte:Cálculospróprios,combasenosQuadrosdePessoal,GEP,MTSS,deacordocomasdefiniçõesdo
"ManualofBusinessDemographyStatistics",Eurostat/OCDE(2007)
Nota: TC é a taxa de criação e TD é a taxa de destruição de emprego. Rácios compostos por um numerador que
corresponde ao total de empregados nas empresas empregadoras que "nascem" e "morrem" anualmente,
respetivamenteeporumdenominadorquecorrespondeaototaldeempregoemempresasempregadorasativas
(deacordocomametodologiado"ManualonBusinessDemographyStatistics",Eurostat/OECD,2007).


3.4.Pordensidadeempresarial
O cálculo da densidade empresarial oferece um contraste interessante entre a dinâmica de
crescimentodotecidoempresarialeapopulaçãodeumaregião.OAlgarveéasegundaregião
com maior densidade empresarial de empresas empregadoras, a seguir ao Alentejo,
superando a densidade nacional (Figura 8). Face à população ativa que detém, o Algarve
apresentaumcrescimentodeempresasconsiderável,esustentadoaolongodeumadécada,
faceàevoluçãodoaumentodasuapopulaçãonesteperíodo,fenómenoexplicadoemgrande
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parte pela especialização sectorial em setores como a construção e de serviços,
nomeadamenteligadosaoturismo,sobretudoapartirde2000.Noquedizrespeitoàcriação
denovasempresas,oAlgarveapresentaamaiordensidaderegionaldopaís,noperíodoapós
2001,destronandooAlentejo.

Figura 8: Densidade regional de empresas empregadoras ativas na região do Algarve e em
Portugal
DensidaderegionaldeempresasempregadorasAlgarve
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Fonte:Cálculospróprios,combasenosQuadrosdePessoal,GEP,MTSS,deacordocomasdefiniçõesdo
"Manual of Business Demography Statistics", Eurostat/OCDE (2007) e dados do INE para a população
médiaativa(Série1998)porLocalderesidência(NUTS–2001).
Nota: A densidade empresarial é calculada através do quociente entre a população de empresas empregadoras
(GEP/MTSS)eototaldapopulaçãoativanaregiãoNUTIIAlgarve.


3.5.Porintensidadedecrescimento
Para além dos eventos relacionados com a entrada e saída de empresas do mercado,
indicadores referentes ao crescimento das empresas são também eles, fundamentais para
umaanálisemaiscompletadofenómenodoempreendedorismo.Ocrescimentoempresarial
tem sido bastante abordado na literatura. No entanto, apenas há cerca de 20 anos surge o
conceito de empresa “gazela”. Esta expressão foi criada por Birch (1979) para designar um
pequeno número de empresas de elevado crescimento que gerariam a maior parcela de
emprego líquido na economia. Apesar de não existir um acordo claro sobre o que deve
designar o termo (Henrekson & Johansson, 2010), atualmente a expressão é utilizada
fundamentalmente para definir as empresas que são capazes de atingir um ritmo elevado
crescimentonumcurtoespaçodetempo.Aparticularidadedasgazelas,easuacaracterística
identificadora relativamente a uma empresa de elevado crescimento, assenta na natureza e
timing do processo de crescimento. Nesta secção, examinase a distribuição regional das
empresas de elevado crescimento e das Gazelas, de acordo com a definição de NUT II e a
metologiaadotadanesteestudo.
Ahmad (2006) e o programa de indicadores de empreendedorismo do Eurostat e OCDE
(Eurostat/OCDE,2007)definemasempresasdeelevadocrescimentoegazelasdeacordocom
dois critérios essenciais, por volume de negócios ou emprego (Eurostat/OCDE, 2007).
Frequentemente,aanáliseporemprego,indicadorreal,épreferívelaorecursoaumindicador
nominal, particularmente quando são efetuadas comparações a nível internacional, onde
existemmaioresdiscrepânciasdesignadamenteentresistemastarifáriosedeimpostos.
Consideramse empresas de elevado crescimento, todas as empresas que tenham tido um
crescimentomédioanualemtermosdevolumedenegóciosouempregoigualousuperiora
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20%aoano,duranteumperíodode3anos,equeempreguempelomenos10trabalhadores,
no início do período considerado. As Gazelas são um subconjunto das empresas de elevado
crescimentoconstituídoporempresasjovensquetenham,nomáximo,5anosdeidade(Figura
9).

Figura9:DefiniçãodouniversodeempresasdeelevadocrescimentoedeGazelas


Fonte:Elaboraçãoprópria.


Aaplicaçãodestametodologia,emquesedácomoexemplo,ocálculoparaoanode2007na
Figura10permiteconcluirquedas17.500empresasexistentesnoAlgarveem2004,em2007,
apenas 73 podem ser consideradas empresas de elevado crescimento, de acordo com o
critériodeemprego,e241deacordocomodevolumedenegócios.Poroutrolado,das3.921
empresascommenosde5anosem2004,apenas23e71podemserconsideradasgazelas,de
acordocomocritériodeempregoedevolumedenegócios,respetivamente.

Figura 10: Perspetiva da contabilização das Empresas de Elevado Crescimento e Gazelas
existentesem2007noAlgarve


Fonte:Elaboraçãoprópria.


Encontramse empresas de elevado crescimento e gazelas em todas as regiões Portuguesas.
Em termos absolutos, a região que concentra mais de metade das empresas de elevado
crescimentoem2007éaregiãodeLisboa.Aolongodesteperíodo,verificaseumacrescente
intensidadedeconcentraçãodeambasempresasdeelevadocrescimentoegazelasnaregião
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deLisboa,enquantoasrestantesregiõessofremdeumadiminuiçãodasuarepresentatividade
regional,evidenciandoumaampliaçãodadicotomiacentro/periferia.Estefactoéexacerbado
quando a análise é feita de acordo com o critério do emprego. Aspetos de localização das
sedesdasempresasdevemtambémsertidosemcontanumaanálisecuidadadestesdados.
Apesar do aumento do número de empresas de elevado crescimento (53 em 1990 e 73 em
2007), a região perde relevância no contexto nacional, pois enquanto essas 53 empresas
representavam em 1990, 5,4% do total nacional, em 2007 representavam apenas cerca de
metade (2,8%). O mesmo acontece com o seu número de trabalhadores que cai em média
aindamais,emresultadodadiminuiçãodadimensãomédianãosódasempresasdeelevado
crescimento,bemcomodasgazelas.
Em1990,oempregonasempresasdeelevadocrescimentocorrespondiaa12,1%doemprego
na região (em empresas com mais de 10 trabalhadores), sendo o mais elevado de todas as
regiõesportuguesas(Figura11).Noentanto,em2007,asituaçãoreverteuse,eéLisboaque
lideraorankingnacional.OpesodoempregoemempresasdeelevadocrescimentoemLisboa
équaseo dobroderegiõescomooAlgarve.AproporçãodestetipodeempregonoAlgarve
sofreuamaiorquebradetodasasregiões,paracercademetadeem17anos(6%em2007).

Figura 11: Peso do emprego em empresas de elevado crescimento (critério do emprego) no
empregototal(emempresasdemaisde10trabalhadores)decadaregiãoNUTII
1990

2000

12,0

2007
12,1

11,9

10,5
10,2

10,0

8,0

9,5

9,4

7,9
7,6

7,9

7,7

7,5

%

7,0
6,6
6,1

6,0

6,1

6,0

6,0
5,2

5,2

4,0

3,9

4,0

2,0

0,0
LisboaeValedoTejo

Norte

Centro

Alentejo

Algarve

Açores

Madeira



Fonte:Cálculospróprios,combasenosQuadrosdePessoal,GEP,MTSS,deacordocomasdefiniçõesdo
"ManualofBusinessDemographyStatistics",Eurostat/OCDE(2007).


A análise deste conjunto de empresas de elevado crescimento revela um comportamento
inversoaodoconjuntodotecidoempresarialalgarvio,queconseguiucresceracimadamédia
do crescimento nacional. Em 1990, as empresas algarvias representavam apenas 3% da
populaçãodeempresasempregadorasportuguesas,masem2007eram5,8%.Noentanto,o
conjunto de empresas com menos de 10 trabalhadores também diminuiu a sua
representatividadenoconjuntodotecidoempresarial,afetandonaturalmenteacontabilização
deste tipo de empresas (Quadro 7). Em linha com overificado para o conjunto de empresas
algarvias e nacionais, também estas empresas sofrem uma redução da sua dimensão média.
Em15anos,asgazelasperdem17trabalhadoreseasempresasdeelevadocrescimento,cerca
de11trabalhadoresem17anos(Quadros7e8).

Quadro7:Empresasdeelevadocrescimentoporemprego,noAlgarve

289





14.ºWORKSHOPAPDR|EMPREENDEDORISMOEDESENVOLVIMENTOREGIONAL
5deOutubrode2012|ESCEInstitutoPolitécnicodeSetúbal
Empresas
empregadoras

Empresas de elevado crescimento
por emprego
Empresas
Ano

Taxa de
crescimento
(%)

Nº

Trabalhadores
Peso na população
de empresas com
pelo menos 10
trabalhadores (%)

Nº

Taxa de
crescimento
(%)

Peso na
população com
pelo menos 10
trabalhadores
(%)
12,1

Dimensão
média (nº)

Proporção de
empresas algarvias
com mais de 10
trabalhadores (%)

1990

53

5,4

3.830

72,3

17,1

1991

40

-24,5

3,9

2.734

-28,6

8,1

68,4

16,1

1992

28

-30,0

2,6

2.358

-13,8

6,8

84,2

15,1

1993

34

21,4

3,2

2.053

-12,9

6,1

60,4

14,4

1994

29

-14,7

2,6

1.863

-9,3

5,7

64,2

13,1

1995

25

-13,8

2,2

1.424

-23,6

4,3

57,0

12,5

1996

27

8,0

2,3

2.306

61,9

6,7

85,4

12,1

1997

44

63,0

3,6

2.441

5,9

4,7

55,5

11,9

1998

41

-6,8

3,1

3.019

23,7

7,9

73,6

12,1

1999

53

29,3

3,6

3.313

9,7

7,8

62,5

12,6

2000

70

32,1

4,4

3.654

10,3

7,9

52,2

12,1

2001

89

27,1

4,5

6.083

66,5

11,1

68,3

13,3
12,8

2002

90

1,1

4,3

4.524

-25,6

8,2

50,3

2003

70

-22,2

3,3

4.566

0,9

7,9

65,2

12,6

2004

62

-11,4

2,9

3.404

-25,4

5,7

54,9

12,3

2005

49

-21,0

2,1

2.324

-31,7

3,6

47,4

12,2

2006

54

10,2

2,3

3.012

29,6

4,5

55,8

12,1

2007

73

35,2

2,8

4.490

49,1

4,3

61,5

12,7

Taxade
crescimento
médio(%)

1,9



Fonte:Cálculospróprios,combasenosQuadrosdePessoal,GEP,MTSS,deacordocomasdefiniçõesdo
"ManualofBusinessDemographyStatistics",Eurostat/OCDE(2007).


Enquanto as empresas de elevado crescimento diminuem o seu peso no tecido empresarial
entre1990e2007,oAlgarveéaúnicaregiãodopaísondeasgazelasconseguemrecuperara
representatividade destas empresas, mantendose, em 2007, em cerca de 1% da população
totaldeempresascommaisde10trabalhadores(Quadro8).

Quadro8:Gazelasporemprego,noAlgarve
Gazelasporemprego
Empresas
Ano

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Nº

10
13
10
5
7
7
10
11
13
18
19
11
20
16
18
23

Taxa de
crescimento
(%)

Trabalhadores
Peso na
população de
empresas com
pelo menos 10
trabalhadores (%)

Nº

1,0
1,3
0,9
0,5
0,6
0,6
0,9
0,9
1,0
1,2
1,2
0,6
1,0
0,8
0,8
1,0

631
632
660
205
323
643
959
665
615
1.275
604
408
922
566
773
1.051

30,0
23,1
50,0
40,0
0,0
42,9
10,0
18,2
38,5
5,6
42,1
81,8
20,0
12,5
27,8

Taxa de
crescimento
(%)

0,2
4,4
68,9
57,6
99,1
49,1
30,7
7,5
107,3
52,6
32,5
126,0
38,6
36,6
36,0

Peso na
população com
pelo menos 10
trabalhadores
(%)

2,0
1,9
1,9
0,6
1,0
1,9
2,8
1,3
1,6
3,0
1,3
0,7
1,7
1,0
1,3
1,6

Dimensão
média (nº)

63,1
48,6
66,0
41,0
46,1
91,9
95,9
60,5
47,3
70,8
31,8
37,1
46,1
35,4
42,9

45,7



Fonte:Cálculospróprios,combasenosQuadrosdePessoal,GEP,MTSS,deacordocomasdefiniçõesdo
"ManualofBusinessDemographyStatistics",Eurostat/OCDE(2007).


4.Asobrevivênciaeoencerramento
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A compreensão dos fenómenos subjacentes às dinâmicas de nascimento, crescimento e
encerramento de empresas revelase fundamental para o desenvolvimento equilibrado de
políticas de desenvolvimento regional, que possam apoiar devidamente a atividade
empresarial, bem como a criação e manutenção de novo emprego. Na literatura académica
existem alguns estudos empíricos que analisam a relação entre fatores regionais e o
encerramentodeempresas.Carreeetal.(2011),porexemplo,referemqueasinfraestruturas
são ativos fundamentais para o desenvolvimento do potencial económico de uma região
permitindo que se utilizem, eficientemente, os recursos disponíveis para a atividade
empresarial.Oestudodasobrevivênciaedosdeterminantesempresariais
AanálisedaprobabilidadedesobrevivênciadasempresasnaregiãodoAlgarve,aolongodos
anos disponíveis neste estudo (19872005), utiliza o estimador não paramétrico de Kaplan
Meier.Entendesecomoprobabilidadedesobrevivênciadeumaempresa,aprobabilidadede
esta sobreviver (não encerrar) para além de um determinado período de tempo t,
condicionada pelo facto de ter sobrevivido (isto é, de se ter mantido ativa) até esse mesmo
momento. Este tipo de metodologia temse tornado familiar e temse revelado de extrema
utilidadenaliteraturadedicadaàsobrevivênciadeempresas(paraumresumodeexemplosda
aplicaçãodametodologiapodeconsultarseManjónAntolíneArauzoCarod,(2008)),sendojá
conhecidosalgunsestudosparaaeconomiaportuguesa,emgeral,eparaaregiãonorte,em
particular(NuneseSarmento(2012)eSarmentoeNunes(2011)).
A análise e discussão da probabilidade de sobrevivência das empresas localizadas numa
determinada região apresenta particular importância, não só do ponto de vista da
performanceempresarial,comotambémdeumpontodevistadedesenvolvimentoregional.
O encerramento de uma empresa comporta consequências óbvias para o mercado de
trabalho,comadestruiçãodepostosdetrabalho.
Paraperíodosderiscoobservados
,ondek éonúmerode períodosdistintosderisco
observadosnoconjuntodosdados,oestimadorKaplanMeierparaafunçãodesobrevivência
dasempresasalgarvias,numdadomomentot,édadopor:
݊ െ ݀
 ሺݐሻ ൌ ෑ ቆ 
ܵ
ቇ
(1)
݊
ȁ௧ೕ ஸ௧

Naequaçãoanterior,݊ éonúmerodeempresasemrisconomomentoݐ e݀ éonúmerode
encerramentos até ݐ . O produto é realizado para todos os períodos de risco, desde o
momentodecriaçãodaempresaem t (Clevesetal.,2004).
No Quadro seguinte é possível observar os resultados do estimador KaplanMeier,
considerandooconjuntodeempresascriadasaolongodos18anosemanálise(1987a2005).
Paraalémdosresultadosestimadosreferentesàprobabilidadedesobrevivência,apresentam
seaindaonúmerodeempresasobservadas,onúmerodeempresasencerradaseonúmerode
empresasnãoencerradasduranteos18anosemquedecorreuesteestudo,equedesignamos
de observações censuradas. Do conjunto de 25.192 empresas criadas no período, verificase
quecercade86%semantémativaapósoprimeiroanodevida,descendoestevalorparaos
75%,apósmaisumanodeatividade.Apósodecursode18anosdevida,apenascercade24%
dasempresasalgarviassemantemematividade.Nestaregião,50%dasempresasmorreentre
os5eos6anosdevida(Quadro9).

Quadro9:ProbabilidadedesobrevivênciadasempresasnoAlgarve
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Empresas
observadas

Anos

Encerramentos
observados

Observações
censuradas

Função de
Sobrevivência
Kaplan-Meier

Desvio Padrão

Nº

Intervalo de Confiança (95%)
%

1

25.192

3.637

3.201

85,6

0,2

85,1

86,0

2

18.354

2.161

806

75,5

0,3

74,9

76,0

3

15.387

1.581

1.587

67,7

0,3

67,1

68,3

4

12.219

1.173

1.531

61,2

0,3

60,6

61,9

5

9.515

842

1.101

55,8

0,4

55,1

56,5

6

7.572

639

647

51,1

0,4

50,4

51,8

7

6.286

485

554

47,2

0,4

46,4

47,9

8

5.247

327

512

44,2

0,4

43,5

45,0

9

4.408

308

421

41,1

0,4

40,3

41,9

10

3.679

232

369

38,5

0,4

37,7

39,3

11

3.078

187

573

36,2

0,4

35,4

37,0

12

2.318

138

345

34,0

0,4

33,2

34,9

13

1.835

110

255

32,0

0,5

31,1

32,9

14

1.470

82

317

30,2

0,5

29,3

31,1

15

1.071

42

225

29,0

0,5

28,1

30,0

16

804

35

343

27,8

0,5

26,8

28,8

17

426

37

217

25,4

0,6

24,2

26,5

18

172

10

162

23,9

0,7

22,5

25,3



Fonte:Cálculospróprios,combasenosQuadrosdePessoal,GEP,MTSS,deacordocomasdefiniçõesdo
"ManualofBusinessDemographyStatistics",Eurostat/OCDE(2007).


Seaanáliseforrealizadaporanodenascimentodasempresas(Quadro10)épossívelverificar
queoanodenascimentodeumaempresainfluenciaasuaperformancenosprimeirosanosde
vida. Os anos de 1988, 1992 ou 1999 parecem ter sido particularmente adversos para as
empresascriadasnessesanos.Aprobabilidadedesobrevivência,apósumanodevida,émais
reduzida nestes anos. Anos que próximos de períodos de recessão económica, como 1992,
fazem com que as empresas criadas nesse período, apresentem também dificuldades
acrescidas de sobrevivência nos períodos seguintes, quando comparadas com empresas da
mesmaidadecriadasnoutrosperíodos.Asituaçãoinversaocorreem2000e2001,anosmais
favoráveisaodesenvolvimentodaatividadeempresarialdasempresaslocalizadasnoAlgarve.
Observase que termos medianos, 50% das empresas morre entre os 5 e os 6 anos
salientandose o ano de 1993, como um ano em que uma mais elevada proporção de
empresas(50%)sobrevive8anos,ouseja,até2001.Oanode1993registouumcrescimento
económico negativo, sendo foi ano de quebra na taxa de criação de empresas, derivado da
situaçãoeconómica.Énaturalqueasempresas,queemmenornúmero,formacriadasnessas
contingências, se tenham sabido fortalecer, de forma a poder subsistir num ambiente mais
adverso,mostrandonotóriascapacidadesacrescidasdesobrevivênciaemanosseguintes.

Quadro10:ProbabilidadedesobrevivênciadasempresasnoAlgarve,poranodenascimento
(%)
Anos de
vida
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1987
88,6
75,8
66,2
60,3
54,0
49,3
45,3
43,2
39,5
37,7
35,9
33,8
31,5
30,0
29,7
28,7
25,8
24,3

1988
81,2
71,2
64,8
57,8
50,8
47,0
44,3
41,4
38,7
36,4
34,2
31,7
29,5
28,0
27,0
25,8
23,8

1989
85,6
76,5
67,4
58,7
54,7
51,4
47,4
45,5
43,0
40,8
37,8
35,6
34,0
32,2
30,8
29,3

1990
86,8
74,7
64,5
59,6
55,6
51,7
47,9
44,0
41,3
38,5
34,5
32,3
30,0
28,2
26,6

1991
84,8
70,9
63,9
58,7
54,6
49,5
46,5
43,4
40,2
37,7
36,4
34,4
32,8
30,8

1992
80,7
73,2
65,4
58,8
54,3
49,3
44,5
40,9
37,6
34,7
33,3
31,9
29,6

1993
85,3
78,8
72,6
66,5
61,5
57,3
52,7
49,4
46,9
43,8
42,1
39,2

Anodenascimentodasempresas
1994 1995 1996 1997
85,2
83,7
85,2
86,4
76,3
73,1
73,3
75,0
69,7
64,3
64,5
65,8
63,4
57,5
57,2
60,1
57,4
51,0
50,3
55,4
51,3
46,3
46,0
50,8
46,5
42,6
44,1
46,8
43,6
39,6
41,2
44,2
40,6
36,5
37,6
38,1
33,8
35,4

1998
83,7
72,7
65,7
58,5
54,5
49,8
45,5

1999
82,8
72,4
64,2
57,7
52,9
48,4

2000
86,8
77,7
70,4
63,7
57,5

2001
89,3
80,2
73,1
67,1

2002
86,9
76,1
68,9

2003
85,5
76,2

2004
85,8



Fonte:Cálculospróprios,combasenosQuadrosdePessoal,GEP,MTSS,deacordocomasdefiniçõesdo
"ManualofBusinessDemographyStatistics",Eurostat/OCDE(2007).
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ComparandoastaxasdesobrevivênciaempresarialnoAlgarvecomastaxasdesobrevivência
empresarial nas restantes NUTs II portuguesas (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Madeira e
Açores), visíveis na Quadro 11, é possível completar a análise regional comparada de
sobrevivência de empresas empregadoras. A performance agregada de sobrevivência das
empresasnaregiãodoAlgarvenãoaparentasertãoproblemáticacomoadeoutrasregiões,
nomeadamente a região Norte, que sofre de problemas específicos ligados ás características
doseutecidoempresarialeàmaiorpredominânciadeatividadeindustrial(Sarmento&Nunes
(2011)).Énoentantomaisdébilquearegiãoquerevelamelhorcapacidadedesobrevivência,
a região Centro. Outros estudos proporcionam ainda para outras motivações para estas
discrepâncias. Strotmann (2007), por exemplo, fornece evidência que o risco de morte em
empresasindustriaisnascidasemáreasdensamentepovoadasésuperioraoriscodemortede
empresaslocalizadasemáreasmaisrurais.

Quadro11:Probabilidadedesobrevivênciadasempresas,porNUTII(%)
Anos de vida

NUT II
Norte

Algarve

Centro

Lisboa

Alentejo

Açores

Madeira

1

85,6

85,6

87,4

85,5

85,8

85,1

86,1

2

75,1

75,5

77,7

75,1

75,5

74,2

76,0

3

66,5

67,7

70,1

67,0

67,0

67,0

68,3

4

59,8

61,2

64,0

60,5

60,4

59,9

61,3

5

54,1

55,8

58,9

55,0

54,9

54,5

56,2

6

49,4

51,1

54,5

50,4

50,7

50,5

51,6

7

45,3

47,2

50,7

46,6

46,9

46,7

47,5

8

41,7

44,2

47,5

43,2

43,4

43,7

44,6

9

38,7

41,1

44,5

40,2

40,5

41,2

41,7

10

35,8

38,5

41,9

37,6

37,7

38,9

38,6

11

33,0

36,2

39,5

35,1

35,2

36,3

36,6

12

30,5

34,0

37,4

32,8

33,0

33,9

34,3

13

28,1

32,0

35,3

30,8

31,0

31,3

31,7

14

26,4

30,2

33,4

29,0

29,3

29,4

29,9

15

24,8

29,0

31,8

27,4

27,8

28,2

28,2

16

23,2

27,8

30,4

26,1

26,2

26,4

26,9

17

21,9

25,4

28,9

24,6

24,9

25,4

26,6

18

20,7

23,9

27,4

22,9

23,2

23,8

25,4



Fonte:Cálculospróprios,combasenosQuadrosdePessoal,GEP,MTSS,deacordocomasdefiniçõesdo
"ManualofBusinessDemographyStatistics",Eurostat/OCDE(2007).


4.Conclusões
Adistribuiçãodacriaçãodeempresasapresentadesigualdadessignificativasanívelregional.
EnquantooNorteéresponsávelpelomaiornúmerodenovasempresas,oAlgarveé,apartir
de2000,aregiãocomamaiortaxadecriaçãodeempresasempregadorasdopaís.Tambémé
aregiãocomomaiselevadocrescimentodapopulaçãodeempresasnoperíodoconsiderado.
Desde1998,adensidadeempresarialtemvindoacrescersustentadamente,dadooritmode
crescimentodeempresarialsersuperioraodapopulaçãodaregião.
Em2007,67,7%dasempresasempregavammenosde20trabalhadores,oquecorrespondea
58,4% do emprego na região. O peso substancial das pequenas e médias empresas, que é o
maiselevadodopaíséaprincipalcausadaelevadavolatilidadeempresarialdaregião.
Mas a análise do tecido empresarial algarvio que implica considerar não apenas de
quantidade,masaqualidadedocrescimentoempresarial.Aníveldageraçãodeempresasde
elevado crescimento, o Algarve revelase ter perdido qualidades ao longo dos anos, em
fomentar ou atrair empresas capazes de gerar a um crescimento mais acelerado. Apesar do
aumentodo númerodestasempresasedosseustrabalhadore,aregiãoperderelevância no
contextonacional.Em1990,oempregonasempresasdeelevadocrescimentocorrespondiaa
12,1% do emprego na região, sendo o mais elevado de todas as regiões portuguesas, mas
sofreu a maior quebra regional, para cerca de metade em 17 anos. A dimensão média
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empresarial cai substancialmente na região, afetando também empresas gazelas, que em 15
anosperdememmédia17trabalhadores,easempresasdeelevadocrescimento,queperdem
11trabalhadoresem17anos.
No Algarve, 50% das empresas morre entre os 5 e os 6 anos e vida, em linha com a média
nacional de sobrevivência empresarial. Após 18 anos, apenas 24% das empresas se mantém
ematividade.Aperformancecomparativadesobrevivênciadasempresasalgarvias,nãosendo
tão boa como a da região Centro, não apresenta os problemas de outras regiões, mais
afetadasporreestruturaçõesligadasaosetorindustrial.
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ANEXOI
Nascimentos de Empresas
Classe de
dimensão

1985

1986

Algarve

Portugal

1988

1989

1990

1991

1992

Algarve

Portugal

Algarve

337

8.685

1.626

50.886

104
50

2.176
942

767
394

23.671
13.409

16

471

194

8.650

4

90

1

173
24

10

4.538
877

Total

512

12.471

3.081

102.031

1-4
5-9
10-19
20-49
50-250
+250

372

9.436

1.745

53.851

100
42

2.299
1.087

830
385

24.861
13.780

18

515

202

8.805

4

182
16

98

9

4.586
858

536

13.535

3.269

106.741

686

13.626

350

8.421

1.971

55.970

167
64

3.385
1.331

92
44

1.993
875

922
449

25.944
14.172

18

598

9

460

200

9.180

5

156
6

107

1

143
19

8

4.718
858

Total

940

19.102

496

11.911

3.657

110.842

1-4
5-9
10-19
20-49
50-250
+250

877
246

17.065
4.150

409
111

10.033
2.362

2.381
1.102

62.914
28.586

93

1.655

42

1.043

507

15.583

28

744

17

459

219

9.834

10
1

180
25

7

133

1

151
15

11

5.007
830

Total

1.255

23.819

587

14.063

4.353

122.754

1-4
5-9
10-19
20-49
50-250
+250

1.289
280

19.905
4.814

729
180

13.023
3.164

3.235
1.349

71.735
31.641

85

1.816

59

1.309

582

16.840

29

775

16

606

245

10.667

7

211
19

6

192
17

139

5.342
908

Total

1.690

27.540

990

1-4
5-9
10-19
20-49
50-250
+250

964
241

16.872
4.078

611
149

76

1.695

15
4

697
188

Total

1.300

1-4
5-9
10-19
20-49
50-250
+250

1

36

Total

1.475
1.118

25.729
19.999

227
72

1-4
5-9
10-19
20-49
50-250
+250
1-4
5-9
10-19
20-49
50-250
+250
Total

1994

1-4
5-9
10-19
20-49
50-250
+250
Total

1995

Portugal

1-4
5-9
10-19
20-49
50-250
+250

Total

1993

Empresas activas

1-4
5-9
10-19
20-49
50-250
+250

Total

1987

Mortes de Empresas

1-4
5-9
10-19
20-49
50-250
+250
Total

18.311

7
5.557

137.133

11.918
2.796

3.328
1.385

73.273
32.286

49

1.227

595

17.237

19
7

583
206

237
145

11.017
5.570

23

23.547

835

16.753

10
5.700

140.293

1.141
239

19.036
4.256

693
148

12.208
2.811

3.857
1.473

79.096
33.779

71

1.528

47

1.160

622

17.810

18
5

650
223

14
5

588
247

260
141

11.263
5.705

907
793

17.040
13.028

4.330

148.578
86.380

4.304

149

2.828

1.583

35.729

1.568

45

1.251

644

18.690

16
7

659
226

10
7

728
284

263
149

11.711
5.774

19

1.440
1.152

26.773
20.450

1.005

10
6.979

208

3.974

60

17

26

17

1

10
6.363

910

925

891

988

18.138
18.211

4.656

159.175
92.135

163

3.751

1.576

36.927

1.546

67

1.848

639

18.892

10
7

647
198

23
13

984
400

268
145

11.491
5.585

35

1.437
1.989

26.822
32.174

1.254

9
7.293

934

25.229
16.550

5.624

165.860
106.955

335

6.238

127

2.870

1.800

40.156

102
29

2.237
986

48
18

1.199
615

704
289

19.534
11.562

15

312

6

183

131

5.287

2

49

18

2.472
1.350

41.996
24.232

1.133

10
8.558

177

3.806

48
13
8

7

803

915

21.435
16.691

6.027

184.297
114.284

101

2.673

1.834

40.872

1.232
535

32
18

1.155
553

678
310

19.564
11.339

158

6

208

135

5.372

22

10
8.994

192.242

11
1.596

830

29.974

1.072

21.302

811
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Nascimentos de Empresas
Classe de
dimensão

1996

1997

1998

2000

2001

Algarve

Portugal

Algarve

Portugal

Algarve

Portugal

1.398
202

24.249
3.893

954
109

16.623
2.558

6.426
1.996

118.815
41.885

56
15
4

1.254
515
162

36
10
8

953
545
180

724
296
139

19.563
11.250
5.251

Total

1.675

12
30.085

1.117

18
20.877

9
9.590

782
197.546

1-4
5-9
10-19
20-49
50-250
+250

1.647
206
50

28.288
4.446
1.405

1.054
127
39

18.081
2.743
997

7.015
2.106
773

129.473
44.917
20.946

15
11

632
179
13

15
9

532
213
22

309
148

11.918
5.539
789

Total

1.929
1.637

34.963
30.717

1.244
1.124

22.588
19.104

207
51
15

4.588
1.446
605

137
45
9

9

184
26

5

1-4
5-9
10-19
20-49
50-250
+250

2003

2004

47.613
22.051
12.498

188
16

156

5.720
806

55
23
9

1.543
629
195

53
15
4

Total

2.046

22
38.884

1-4
5-9
10-19
20-49
50-250
+250

2.555
281
69

Total

1-4
5-9
10-19
20-49
50-250
+250

10
10.985
7.860
2.396

228.816
149.921
50.745

1.220
564
221

934
375
170

23.702
13.119
5.911

1.486

32
27.869

13
11.748

840
244.238

43.812
5.751
1.799

1.561
184
41

29.825
4.989
1.825

8.931
2.622
994

168.588
54.217
25.131

26
6

726
236

23
4

722
255

421
180

13.827
6.089

2.937
2.803

22
52.346
42.141

1.813

11
13.159

1.590

25
37.641
30.320

9.782

837
268.689
177.027

454
146
35

8.093
2.808
936

200
72
22

4.627
1.615
710

2.986
1.238
510

57.830
27.200
14.648

7

224
27

20

374
37

206

6.399
898

1.320

3.445
2.830
404

54.229
44.808
6.888

1.614
196

37.683
29.220
3.770

116
27

2.069
714

52
25

6

1

1.904

12
14.734
10.850
3.258

284.002
189.648
60.494

1.439
719

1.326
567

28.017
14.922

172

14
16.187

5.879
828
299.788

Total

3.383

193
30
54.702

1.888

206
24
35.378

1-4
5-9
10-19
20-49
50-250
+250

2.137
223
70

34.780
4.411
1.454

1.606
153
38

27.726
3.139
1.138

11.399
3.210
1.354

196.986
60.484
27.731

24
4

582
218

12
2

546
207

560
189

14.335
6.178

2

Total

2.460
2.123

26
41.471
33.935

1.812

16
16.728

1.748

18
32.774
27.404

11.922

847
306.561
203.642

246
76

3.909
1.207

147
60

2.965
1.032

3.405
1.349

60.226
27.093

19
10

16
2

500
176
16

606
205

1

562
222
30

14.713
6.380
884

2.475
2.676
356

39.865
46.284
5.208

1.974
1.856
208

32.093
32.559
3.447

110
50

1.953
1.037

60
20

11

349
34
54.865
37.784
3.998
1.379
625
182
12
43.980
38.748
3.795
1.277
616
153
22
44.611

4

1-4
5-9
10-19
20-49
50-250
+250
1-4
5-9
10-19
20-49
50-250
+250
1-4
5-9
10-19
20-49
50-250
+250
Total

2007

2.226
831
337

23.428
22.520
3.312

Total

2006

2.594
1.019
507

1.259
155

Total

2005

213.582
140.128

37.566
31.757
4.738

1-4
5-9
10-19
20-49
50-250
+250

9
10.360
7.425

1.919
1.724
235

1-4
5-9
10-19
20-49
50-250
+250

Total

2002

Empresas activas

1-4
5-9
10-19
20-49
50-250
+250

Total

1999

Mortes de Empresas

1-4
5-9
10-19
20-49
50-250
+250
Total

3.203
2.526
262
76
34
11

1
2.910
2.778
251
84
38
7

1
3.159

1

1

2.148

13
17.500
13.010
3.577

312.938
226.362
62.590

1.299
578

1.443
639

28.591
15.649

177
22
38.082

221

6.639
944
340.775

16
18.906
13.633
3.554
1.474
676
224
19
19.580
14.382
3.684
1.630
741
254
20
20.711

230.318
61.776
28.359
15.872
6.756
940
344.021
238.304
62.846
29.281
16.539
6.988
962
354.920
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PONTOÓPTIMOCONSULTORESINOVAÇÃOESUCESSONAREGIÃODO
BAIXOALENTEJO
Elsa Barbosa, elsa.barbosa@ipbeja.pt, Escola Superior Tecnologia e Gestão/Instituto
PolitécnicodeBeja


Resumo:OtecidoempresarialnaregiãodoBaixoAlentejocaracterizasemaioritariamentepor
microepequenasemédiasempresas.Aindaquecomelevadopotencialdedesenvolvimento
pelassuasmúltiplasvocações,aregiãodoBaixoAlentejoapresentaumdébilposicionamento
norankingglobaldecompetitividadeecoesãoterritorialdasregiõesportuguesas.Esteartigo,
analisacomoaempresaPontoÓptimoConsultores,comlocalizaçãogeográficanacidadede
Beja,perantealimitaçãodeespaçodassuasinstalaçõeseodilemanaaquisiçãodeumnovo
espaçoeviabilizaçãodoinvestimento,desencadeouumprocessodeinovaçãoediversificação
deactividadesenegóciosalternativos,capazesde gerarumadinâmicaempresarialgeradora
dedesenvolvimentoesustentabilidadelocaleregional.
PalavrasChave:PontoÓptimoConsultores,empreendedorismo,BaixoAlentejo,criaçãovalor
regional,sucesso

1Introdução
Nesta era da globalização, de elevada concorrência no mundo dos negócios, da
competitividade,muitasempresasestãoadescobrirqueprecisamdecomportarsedeforma
diferenteparasobrevivernomercado.Asempresasestãoaserreestruturadas,reformuladas
parapoderemenfrentaraconcorrência.
Osgestoresestãoareaprendernovasformasdegerir,eostrabalhadoresestãoacontribuir,
com os seus conhecimentos, para melhorar os processos internos e externos. Os clientes e
consumidoresestãocadavezmaisexigentes,querendoprodutoscommaisqualidadeecom
preçocompetitivo.
Portudoisto,asorganizaçõesestãoenfocadasnaqualidadedeseusprodutose/ouserviços,
atravésdamelhoriacontínuadecomootrabalhoéfeito,commenorcustoemaiseficiênciana
utilizaçãodosrecursosdisponíveis.Estenovoestilodegestãoenfatizaaqualidadeeprocura
sustentabilidadeparaoslucros.
Pretendese com o presente artigo divulgar o caso da empresa Ponto Óptimo Consultores,
nomeadamentereportaraestratégiaqueaEmpresatemvindoadesenvolverparafazerface
aoproblemacomquesedeparou–aquisiçãodeumnovoedifícioparafazerfaceàlimitação
das instalações existentes. Contudo era necessário encontrar soluções para viabilizar o
investimento e capazes de dar resposta à necessidade do desenvolvimento de negócios
alternativos.
PeranteasestratégiasqueaEmpresadesencadeou,eaapresentaradiante,constatasequeas
mesmas têm vindo a contribuir significativamente para o desenvolvimento local e regional,
nomeadamente,pela criaçãodeemprego,fixaçãodejovensàregião,melhoriadaqualidade
de vida dos seus clientes, qualificação de recursos humanos, apoio à criação e
desenvolvimento de outras empresas na região, gerando receitas económicas e fiscais e
contribuindo paraodesenvolvimentodoconceitodenegóciofranqueadoaplicadonaregião
aosectordacontabilidade,auditoriaeconsultoriafiscal.
Este artigo segue a seguinte estrutura: na sessão 2 apresentase uma caracterização sócio
económica da região do Alentejo, onde se evidenciam, através de dados estatísticos, as
debilidades com que a região se tem vindo a confrontar. Na sessão 3 apresentase a
metodologia seguida e as acções empreendidas que têm vindo a conduzir a Empresa num
caminhodeinovaçãoesucesso,nomeadamenteéfeitaumaapresentaçãodasacçõesquetêm
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vindoapermitirsolucionaroproblemavividopelaEmpresa,comreferênciaaindicadoresque
permitem aferir a história de inovação e sucesso da empresa Ponto Óptimo Consultores. Na
sessão 4 apresentase a estratégica de inovação e diversificação que a Empresa tem vindo a
levar a cabo para a resolução do problema, nomeadamente, ao nível da restauração,
incubação de empresas, formação e qualificação, franchising e plataforma de gestão de
processosparametrizadosecomoestasacçõestêmcontribuídoparaodesenvolvimentolocal
e regional. Finalmente na sessão 5 apresentamse as lições aprendidas com este Estudo de
Caso,bemcomalgunsdesafiosquesecolocamàEmpresaacurto,médioelongoprazo.

2CaracterizaçãosócioeconómicadaregiãoAlentejo
OAlentejoapresentasecomoumespaçodemúltiplasvocações,beneficiandodeumterritório
pouco congestionado, de um ambiente qualificado e de importantes dinâmicas logísticas no
contexto nacional. A região tenderá pois a ser cada vez mais atractiva num contexto de
afirmação de Portugal como fronteira atlântica da Europa e do "hinterland" ibérico, em
particular.AproximidadeaLisboa,acontiguidadeespacialcomoAlgarve,todaaorlamarítima
easrelaçõesdevizinhançacomaEspanha(emparticularcomaExtremaduraeaAndaluzia),
colocam o Alentejo numa posição privilegiada, num quadro de articulação nacional e
transnacional.
Os objectivos estratégicos para o Alentejo (20002006) visaram valorizar a sua posição
geográfica no contexto do país e contribuir para o aproveitamento sustentável do território,
dos recursos humanos e dos recursos naturais. O modelo de desenvolvimento prosseguido
procurouampliar,consolidarearticularasintervençõesdeâmbitolocaleregionaldeformaa
promoverprojectosdedimensãonacional,comosãooEmpreendimentodeFinsMúltiplosdo
Alqueva(EFMA),oGásNatural,aPlataformaPortuáriadeSines,aEstruturaAeroportuáriade
Beja, as infraestruturas rodoferroviárias e o " Alentejo Digital ", uma iniciativa que visa
promoveraSociedadedeInformaçãonaregião.
OmontanteglobaldeinvestimentoprevistonoProgramaOperacionalRegiãoAlentejoparao
período 20002006 ascendeu a 2.054 milhões de euros. O investimento público rondou os
1.981 milhões de euros, ao qual se encontrou associado um financiamento comunitário de
1.282milhõesdeeuros.
Em contrapartida, a projecção da competitividade regional exige importantes investimentos
emmatériademelhoriadeacessibilidades,dequalificaçãodosrecursos
humanos, de aumento da produtividade dos sectores produtivos tradicionais, como a
agricultura e as actividades extractivas, e de promoção de novas actividades económicas,
comooturismo50.
DeacordocomoISCCT(ÍndiceSintéticodeCompetitividadeeCoesãoTerritorial),aregiãodo
Alentejo apresenta um débil posicionamento no ranking global de competitividade e coesão
territorial das regiões portuguesas, (22ª no ranking), sendo colocada no grupo das regiões
menos desenvolvidas. No plano da competitividade, a região do Alentejo evidencia uma
vulnerabilidade significativa, com um nível de competitividade que corresponde a cerca de
56,4% da média nacional, o que lhe confere um dos mais débeis posicionamentos à escala
nacional.Noplanodacoesão,aregiãodoAlentejoostentaumposicionamentobastantemais
favorávelqueemmatériadecompetitividade,dadaasuaconsiderávelproximidadedamédia
nacional(94,8%damédianacional).Contudo,verificasequearegiãodoBaixoAlentejorevela
um comportamento desfavorável em ambos os eixos de coesão económica e coesão social,
posicionandoseabaixodamédianacional.
A articulação entre competitividade e coesão na região Alentejo (20002002), revela que a
região do Baixo Alentejo apresenta o posicionamento mais débil, colocandose entre assub
regiões menos desenvolvidas, manifestando fortes vulnerabilidades competitivas com um
traçocomumaoníveldecondições,processoseresultados(indicadoresdecompetitividade),
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acompanhadasporfragilidadesaoníveldascondiçõeseprocessosdacoesão(indicadoresde
coesão).
Acaracterizaçãoaprofundadadacompetitividadeecoesãoterritorialdasregiõesportuguesas,
e, em particular, da região do Alentejo, realizada a partir da determinação dos valores
assumidos pelo ISCCT, não permitiu, no entanto, construir uma visão da evolução da
competitividade e da coesão económica e social nas regiões portuguesas e na região do
Alentejo, em particular, no período de vigência dos QCA (198993, 19941999, 20002006),
ainda que, a região do Alentejo, ao longo da última década (19912002), desenhou uma
evolução no sentido de melhoria dos níveis de coesão, acompanhada por uma deterioração
dosníveisdecompetitividade.(Mateus,1005)
A região do Alentejo é uma região estatística (NUTS II) portuguesa, que compreende
integralmenteosdistritosdePortalegre,ÉvoraeBeja,eametadesuldodistritodeSetúbale
parte do distrito de Santarém . Constituindose como a maior região de Portugal (33% do
continente),oAlentejoestendendoseporumasuperfíciede31.604,9Km2,(BaixoAlentejo8
542,7Km2), é simultaneamente a região com menor densidade populacional: apenas 23,7
habitantesporKm2(BaixoAlentejo14,5habitantesporKm2)(porcontrastea115,4nopaís,
aproximadamente) e 757 190 habitantes (7,6% do Continente, 7,2% de Portugal). (Anuário
EstatísticodaRegiãoAlentejo2010)
OAlentejodivideseem5subregiõesecompreende58concelhos/municípios.(Censos2011)



Mapa:As5subregiõesdoAlentejoNUTSIII
Fonte:AnuárioEstatísticodaRegiãoAlentejo2010

População
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Segundo os dados preliminares do Censos 2011, todos os concelhos do Baixo Alentejo
perderampopulação.AsubregiãodoBaixoAlentejoperdeu8503residentes,menos6,29por
cento,emrelaçãoa2001,registandoperdasemtodososconcelhos.51
Oíndicedeenvelhecimentodapopulaçãoéde129,oquesignificaqueporcadaporcada100
jovens há hoje 129 idosos. O Alentejo é das regiões que apresentam índices de
envelhecimentomaiselevadoscom179.52
Estasituaçãodeperdapopulacionaldeveseaoenvelhecimentodapopulação,aoêxodorural
daszonasruraisparaoscentrosurbanosembuscademelhorescondiçõesdevidaeaotipode
ocupação dos solos, predominantemente agrícola (atingem 35% da superfície total da
região53),comespecialdestaqueparaolatifúndioeparaautilizaçãodetécnicasagrícolasque
têmvindoalimitarautilizaçãodeparcelasdeterrenocontribuindoparaadesertificação.

RecursosHumanos
Ao predomínio de pessoas residentes habilitadas com apenas o primeiro ciclo (mais de 40%
em2002),contrapõeseumareduzidapercentagemdepopulaçãoresidentecomensinomédio
e superior (inferior a 10% em todas as subregiões alentejanas). Contudo, uma análise dos
dados ao nível da frequência do ensino superior (independente do local de residência),
permiteconstatarumaaproximaçãodaregiãoàmédianacional.

EmpregoeEstruturaProdutiva
OAlentejotemmantidoumataxadeactividadeabaixodamédianacionalnosúltimosanos,
(inferior em 2.7% em 2001) e, paralelamente, uma taxa de desemprego sempre superior à
médianacional(superiorem1.6%em2001).Anível territorialasubregiãoBaixoAlentejoé
aquela que atinge maior expressividade no contexto regional com uma taxa de desemprego
queatingeos11.5%em2001.
Em2001,osectordosserviçoséaquelequemaisabsorvepopulaçãoempregadaresidenteno
Alentejo e, face à estrutura nacional, é de destacar uma maior proporção de emprego no
sectorprimárioenosserviçosdenaturezasocialapardeumamenorproporçãonaIndústria.
Apesardisso,entre1991e2001opesodoempregonosectorprimáriodecresceunoAlentejo
e, paralelamente o terciário social registou um aumento superior relativamente ao aumento
registadonorestodopaís.
Porsuavez,odinamismoeconómicodasactividadesvitivinícolas,decriaçãodegadoeoutras
actividades do sector primário, é fortemente ancorado em alguns sectores chave como as
indústriasagroalimentaresdetransformaçãodecarnes,deproduçãodequeijos,deprodução
de vinhos, etc. A indústria corticeira, as actividades turísticas, o artesanato, entre outras,
destacamseigualmentenãosópelonúmerodeempresasqueagregamcomotambémpelos
montantesfacturados.
Em termos dos resultados produzidos por estes sectores, verificase que o valor médio de
facturação expresso pelo volume de vendas por sociedade sedeada nestas subregiões é
inferioraovalornacional,significandoquecadasociedadesedeadanoAlentejotemumvalor
médio de produção/prestação de serviços facturado, em milhares de euros,inferior à média
nacional.
OValorAcrescentadoBrutoporpessoaempregada,permiteaferirosíndicesdeprodutividade
anívelnacionaleparaascincosubregiõesdoAlentejo.Osresultadosobtidosrevelamqueas
empresas alentejanas não estão muito distantes das suas congéneres nacionais. Salientase


51
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ainda que o comportamento das empresas alentejanas é bastante favorável nos sectores da
agriculturaemenosvisívelnosectordosserviços.54
Porúltimoe,segundoosdadosdas“ContasRegionais2009”doINE,oPIBpercapita,em2001,
era de apenas 9 milhares de euros no Alentejo sendo a subregião do Baixo Alentejo a que
apresentava o valor mais baixo (8,1 milhares de euros), o que aponta para um significativo
distanciamentofaceaosvaloresmédiosparaopaís.

3EstudodeCasoPontoÓptimoConsultores
3.1Metodologia
OguiapassoapassodaSEBRAE(2006)apresentaametodologiaparaarealizaçãodeestudos
de caso. Esta metodologia tornase fundamental para disseminação de casos de sucesso e
simultaneamentefuncionamcomoestimuloaterceiros,nodesenvolvimento
de estratégias e práticas de sucesso. “…o caso é um veículo para ensinar conceitos e
experiênciasempreendedoraspormeiodasimulaçãodeumasituaçãoreal.”(p.7)
AescolhadeumúnicoestudodecasoéditadaporYin(2008),quecitoutrêsrazõesotraço,
distintivoemforma,esuanaturezareveladora.Apesquisaemestudodecasoérecomendada
seoconhecimentonumaáreadeinvestigaçãoélimitado,enãoseconhecemestudosdecaso
que tenham reportado estratégias bem sucedidas levadas a cabo por micro e pequenas
empresas capazes de impactar positivamente o desenvolvimento local e regional no Baixo
Alentejo.
Apesardeserumcasoúnico,arecolhadedadosseguiuaideiade"triangulação",nosmoldes
propostos por Flick (2004) que argumentou que múltiplas fontes de informação levariam a
conclusõesmaisrobustas.
Assim,oprimeiropassofoiarecolhadeinformaçõesedadosdefontespúblicas,taiscomosite
daEmpresa,artigosdejornal,revistasdaáreadeactividadeemqueaEmpresaprestaserviços,
relatóriosdaempresaedadosestatísticosdisponíveisatravésdaInternet.Osegundopassofoi
realizar entrevistas com pessoas chave envolvidas no processo que estava a ser realizado 
estratégia de inovação e desenvolvimento da Empresa, que iria impactar o desenvolvimento
local e regional. Numa primeira fase, foram aplicadas entrevistas semiestruturadas aos dois
sóciosgerenteseposteriormenteaoscolaboradoresdoescritório,porseremestesquelidam
mais de perto com os sóciosgerentes, sentem os seus anseios e necessidades, por gerirem
aspectosmaiselementaresinerentesàresoluçãodeocorrênciasquecontinuamentesurgeme
poroutrolado“sentiropulso”daEmpresasobopontodevistadoscolaboradores.Durante
estas visitas tive oportunidade de visitar as instalações da Empresa e foime facultada
informação interna da empresa, sob a forma de relatórios. Finalmente uma versão final do
trabalhofoienviadaporemailparaossóciosgerentes,paraverificaraprecisãodainformação
de alguns dados, bem como para verificar as informações reportadas. Todas as entrevistas
foramrealizadasentre2011einíciode2012.

3.2AEmpresa
AEmpresaPontoÓptimoConsultoresfoifundadaem1999,esurgecomoobjectivodeprestar
serviçosdeapoioempresarialnumareflexãomultivertente,assentenum
conjunto de serviços direccionados para o apoio à gestão e aos empresários e directores de
empresaseentidades.
AempresaPontoÓptimoConsultoreséreconhecidaem2004comooprémiodas10melhores
práticas empresariais no âmbito do programa REDE, pretendendo afirmarse como uma
organizaçãoglobal,adaptávelàrealidadeempresarialedoseucontextosocial,queprocuraa
criaçãodevalorparaosseusclientes,atravésdamodelaçãodeprocessosderelacionamentoe
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auscultação profissional das necessidades dos clientes, sob a égide da confiança e
determinação,sustentandoassimodesenvolvimentolocaleregional.
A Ponto Óptimo Consultores tem como missão viabilizar e disponibilizar soluções para a
criação e desenvolvimento do tecido empresarial regional e nacional e a visão da Ponto
ÓptimoConsultorestraduzseemconstruirumarededeempresaseentidadesparceirasque
permitam a criação de riqueza para todos os envolvidos (interna e externamente) e a
consolidaçãodeestruturasempresariaiscomcrescimentosustentado.
Desde1999,queaempresaPontoÓptimoConsultoresavalioueapoiouacriaçãodeinúmeras
empresas e negócios, utilizando um método de trabalho com resultados comprovados e
assenteem4pilares:pesquisa,estudodonegócio,cálculodoinvestimento,financiamento
Este modelo permite a construção de um Plano de Negócio lógico, perceptível, confiante e
sustentável,assentenumestudodeviabilidadedoprojectoincluindooplanodenegócio,os
mapas financeiros previsionais e indicadores económico e financeiros do projecto,
complementado com a transmissão de knowhow no decurso das sessões com o
empreendedor,econsolidadocomadisponibilidadedosconsultoresdaempresaparaapoiara
concretizaçãodoprojecto.
ÉreferidopelosváriosintervenientesdaEmpresaqueaContabilidade&AssessoriaFiscaléo
serviçodaEmpresacommaiorcotademercado,seguidodaáreadeProjectosdeInvestimento
eporúltimodaConsultoriaemGestão.

3.3Acçõesempreendidasparaahistóriadeinovaçãoesucesso
Passados seis anos de desenvolvimento de actividade empresarial na área contabilidade e
auditoria e consultoria fiscal, no ano de 2005, a Empresa Ponto Óptimo Consultores tendo
esgotado a capacidade de expansão das suas instalações, tendo o seu número de clientes
vindo a crescer sucessivamente, a Empresa deparase com a possibilidade de procurar
negóciosalternativoscomaconstantepreocupaçãodepotencializaraqualidadedeprestação
deserviçopercepcionadapelosseusactuaisefuturoscliente.
Perante o desafio a que a Empresa se propunha, desenvolver uma ferramenta de apoio à
gestão de processos, foi necessário ir desenvolvendo ao longo do tempo um conjunto de
acções capazes de dar uma resposta cabal aos objectivos que a Empresa se propunha, de
formaeficienteeeficaz.
AEmpresatinhaumadecisãoatomar.
Perante:
asinstalaçõesemusoteremesgotadoasuacapacidadederesposta;
apossibilidadedeprocurarnegóciosalternativos;
onúmerocrescentedeclientes;
 a necessidade de proporcionar respostas mais eficazes às necessidades sentidas pelas
pequenasemédiasempresas;
elevaravisibilidadedaempresaPontoÓptimoConsultores;
odesenvolvimentodeumanovaimagememconjugaçãocomaprocuradenovosnegócios;
aaquisiçãodeumnovoedifício;
 desenvolvimento de uma plataforma de gestão de processos e consulta de dados para
pequenasemédiasempresasemtodooespaçonacional.
Oquefazer?
Dado o elevado encargo com a aquisição de um novo edifício, era necessário encontrar
soluções para viabilizar o investimento e capazes de dar resposta à necessidade do
desenvolvimentodenegóciosalternativos.

3.3.1Instalações
Em Fevereiro de 1999 empresa Ponto Óptimo  Consultores, Lda. inicia a sua actividade
profissional numa sala com 24m2, tendo posteriormente a Empresa ocupado todo o espaço
disponíveldoedifício,resultantedoaumentodonúmerodeclientes.

304





14.ºWORKSHOPAPDR|EMPREENDEDORISMOEDESENVOLVIMENTOREGIONAL
5deOutubrode2012|ESCEInstitutoPolitécnicodeSetúbal
Em 2006 em conjugação com a procura de novos negócios, colocase a possibilidade da
negociaçãodeumnovoedifício(casãononovoparqueindustrialprivadodacidadedeBeja)
com450m2dacobertacompossibilidadedechegarao800m2acrescidode300m2deárea
descoberta.
EmFevereirode2009aEmpresadeslocasedefinitivamenteparaasnovasinstalaçõesnazona
industrial.
No résdochão encontrase a área alimentar, com duas lojas com cerca de 200 m2, e no
primeiroandarfuncionaoescritóriodaPontoÓptimoConsultoreseencontramsedisponíveis
7 salas com dimensões diversas, destinadas à incubação de novos negócios. As antigas
instalações no centro da cidade de Beja, estão dotadas com 3 espaços adaptados ao
funcionamentodeescritórios.

3.3.2Comunicaçãoeimagem
O nome Ponto Óptimo, resultou de sugestão escolhida pelos seus sóciosgerentes, inspirado
no termo técnico de Economia, poderia ser claramente representado pela inclusão de uma
“bola” no centro das diversas linhas que serviriam como restrições de um determinado
universo(triângulo),ondeseoptoupeloazulcomoúnicacor.
Avindaparaasnovasinstalaçãoantecedeutodaumaplanificaçãodalojaemtermosdedesign
eimagem,queraníveldaescolhadeequipamentosinformáticos,queraoníveldedefinição
deumaimagemdelojaondeseincluiuodesenhoespecíficodesecretárias,móveisdeapoioe
arquivo, escolha de decoração e definição de um novo logótipo (ver figura 1  mudança
profundadeformaecor)epersonalizaçãodeeconomatosjuntodeempresasespecializadas
naárea.
Foitambémadquiridaumaviaturatotalmentepersonalizadacomanovaimagemdefinida.
Todoesteinvestimentoemimagemvisaservirdebaseparaaslojasfranchisadas.
Figura1LogótipodaEmpresaPontoÓptimoConsultores
Em2000criouseoprimeirositedaEmpresa,paradivulgaçãodosserviçosealgunsconteúdos
daempresa. Em2004incluiseacessoparaclienteseseusdocumentoseposteriormentefoi
necessáriaacriaçãodoquartositequepermitealigaçãodetodaaplataforma.
Também em 2000 começou a ser desenvolvida a primeira intranet, para o fácil acesso de
documentos bem como níveis de acesso, a fim de possibilitar uma melhor organização por
partesdosdiversosparticipantes(funcionários,estagiários,gerentes).

3.3.3Suporteinformáticoaodesenvolvimentodaempresa
AopçãodeavançarcomaEmpresaPontoÓptimoConsultores,foiimpulsionadaemresultado
daexistênciaedesenvolvimentodaumaplataformaExcel,desenvolvidapelospromotoresda
Empresa,totalmentecapazderesponderatodooprocessodeelaboraçãodecandidaturasa
fundoscomunitárioseestaradecorrersimultaneamenteoprogramaProcom,nomeadamente
emBeja,SerpaeAljustrel,queviriaa permitirarealizaçãodedividendosmonetáriosparaa
mesma.
Foram desenvolvidas várias tentativas de melhoramento da plataforma Excel, ainda que
infrutíferas.
No final do ano 2008, mantendo a ideia inicial da criação e desenvolvimento de uma
plataformadegestãodeprocessoserelacionamentocomoclienteecontinuandoaEmpresa
decididaaumaapostafinalparaasuaconcretização,aEmpresaapresentouumacandidatura
ao QREN  Quadro de Referência Estratégico Nacional, para que assim pudesse contar com
uma empresa de referência de desenvolvimento de software que elevase o patamar para o
profissionalismopretendido,bemcomopermitiramanutençãoeactualizaçãodaplataforma
àsnecessidadescrescentesdaempresaeexigênciaslegais,eliminadoosproblemasebarreiras
sentidasnopassado.
Éestaplataformadegestãodeprocessoserelacionamentocomoclientequeirápermitiro
início do processo de Franchising da Empresa Ponto Óptimo Consultores, pois, além do
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referido, permite análise de resultados por recursos humanos e gabinetes de contabilidade
aderentesepróprios.

3.3.4Estágios,seminárioseacçõesdeformação
Em 2002 a Empresa colaborou com a Estig/IPBeja na abertura de estágios curriculares, quer
para a área de contabilidade, quer para a área de informática de gestão e engenharia
informática.
EmOutubrode2006enoâmbitodoprogramaREDE,aempresaPontoÓptimoConsultores,
em colaboração com o CITEFORMA, organizou um Seminário Temático sob o tema
“NegociaçãocomClienteseFornecedores”,queserealizouemBeja.
Entre 2006/2007,reconhecendo as sinergias decorrentes dos vários programas de natureza
públicoprivada,aPontoÓptimoConsultoresparticipanaacçãodoprogramanet.comredes
empresariais na comunidade, coordenado sob a égide do Centro de Estudos e
DesenvolvimentodoInstitutoPolitécnicodeBeja.
Esta participação permite a disponibilização de 2 lugares de estágio a jovens diplomados
oriundos do meio universitário, promovendo a integração entre a academia politécnica e a
Empresa, comoobjectivodedinamizaroconhecimento com transferênciastecnológicasem
ambosossentidos.
É ainda de salientar a participação dos sóciosgerentes a convite Gabinete de
EmpreendedorismodoIPBejaedoCentrodeEstudoseDesenvolvimentodoIPBejaemvários
eventoscomplateiasrepletasdejovensquetêmavontadedeempreendereassistiraorelato
e partilha das experiências e vivências empresariais dos empreendedores do conceito Ponto
ÓptimoConsultores.

3.3.5Recursoshumanoseformação
Osrecursoshumanosquecolaboramcomempresachegaramàmesmanamaioriadoscasos
através de estágio curricular, sendo bem sucedidos nesta etapa, passariam para estágio
profissional e sendo considerados aptos e capazes de corresponder aos diversos requisitos
solicitadoseexigidospelaEmpresa,acabariamporpertenceraosquadrosdaEmpresa.Todos
eles são portadores de formação a nível superior, com licenciatura na área de Gestão de
Empresas.
Existe uma contínua preocupação com a qualificação dos colaboradores, quer recorrente a
formaçãointerna,querexterna.
O número de colaboradores dividese da seguinte forma: na empresa Ponto Óptimo
Consultores trabalham 4 pessoas, a área alimentar dividemse entre a Telepizza e a Loja
Alimentar,com8colaboradores,respectivamente.
Através da plataforma de gestão de processos (a explicar mais adiante) está previsto a
implementaçãodeumsistemadeavaliaçãodedesempenhoaoscolaboradores,ondesetorna
possível medir de forma automática um conjunto de itens e onde se incluí, por exemplo, a
percentagemdetarefasconcluídasdentroouforadeprazo.

3.3.6Clientes
O primeiro cliente na área de contabilidade da Ponto Óptimo Consultores, surge no final do
ano de 1999, que por sua vez já era um cliente do processo de candidatura a pedido de
financiamentonoâmbitodaintervençãoaapoiocomunitárioProcom.
Porquestõesdeontológicasnãoépermitidofazerpublicidadedaempresaqueprestaserviços
naáreacontabilística,entãoasatisfaçãodoclienteéquetrásoutrosclientes
Salientase que a relação com os clientes tem vindo a ser reforçadas sob os mais variados
prismas,sendodedestacar:
oportaldaempresaPontoÓptimoConsultores;
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 utilização da plataforma informática de Gestão de Processos, ao permitir ao cliente fazer
uploadsdedocumentoseficheirosetomarconhecimentocomosprocedimentosquedeverá
realizar.
oacessoregularporpartedoclienteàsuaáreapessoal,
apossibilidadedoclientepoderaceder24horaspordia7diasporsemanaàinformaçãoe
documentaçãoquenecessita,bastandoparaissoquetenhaumaligaçãoàinternet.
acriaçãodeummanual(porsugestãodeumacolaboradoradaEmpresa)queensinaocliente
aorganizarainformaçãoparaquecheguedeformaclaraàcontabilidade.
ocontactotelefónicoqueéfeitocomoclientequandosurgemdúvidas.
Desalientarqueamaioriadosclientesincidesobremicroepequenasempresas,àsemelhança
da caracterização do tecido empresarial português e do Baixo Alentejo. A Empresa não
trabalhacomparticulares.

3.3.7Concorrentes
Em termos de principais concorrente da região na prestação de serviços na área de
contabilidade foram identificados pelos sóciosgerentes as seguintes empresas, por ordem
decrescentedecotademercado:
Congestagri, Fiscopax, Próempresa, FiscalBeja. A empresa Ponto Óptimo consultores, em
termosestimativos,poderádeterumaparcelade7%a10%dacotademercadodaregião,na
prestaçãodeserviçoscontabilísticosefiscais.
Nenhumadestaempresaououtrasaactuarnaregiãoseapresentamcomoconcorrentes da
empresaPontoÓptimoConsultoresnoconceitodeGabinetedeContabilidadeFranchisado.
Contudo,enoâmbitodeumdosmaisrecentesdesafiosquesecolocamàempresa:expansão
por rede de franchising da empresa Ponto Óptimo Consultores, a Empresa encontra três
concorrentesanívelnacional(Fiducial,MoneriseFinaccount).

4. Estratégica de inovação e diversificação da empresa Ponto Óptimo Consultores para a
resoluçãodoproblema
4.1Restauração:telepizzaelojaalimentar
Para fazer face ao elevado encargo com a aquisição do novo edifício, a Empresa encetou
conversações com a Telepizza, no sentido de verificar se esta considerava adequada uma
possível localização da mesma no parque industrial da cidade de Beja. Em Outubro de 2008
abriuaTelepizza.
Estando disponível uma fracção résdochão esquerdo, das quatro que compõem o edifício
localizadonoparqueindustrial,ogrupoabriu,aLojaAlimentarSupermercadoseTakeAway.
Há um ano atrás encontravase em obras a esplanada com 300m2 e 120 lugares sentados a
servirdepraçadealimentaçãoparaasduaslojas(TelepizzaeLojaAlimentarSupermercados
eTakeAway).Actualmentejáseencontraconcluído.

4.2Ninhoempresas
Nodecorrernoano2007/2008,einseridonoprojectodeviabilizaçãoeedificações,colocara
empresaPontoÓptimoConsultoresnoprimeiroandar,levouàcriaçãodoninhodeempresas
–pontoempresas–marcaregistadapelaEmpresa.
Oconceitopontoempresas,éumaideiadeincubaçãodesenhadaedesenvolvidapelaempresa
PontoÓptimoConsultores,eassentanoapoioàincubaçãodenegóciosemcentroseunidades
físicasaderentes.Nestesninhosdeempresasépossívelaosempreendedoresacederemaum
conjuntodeserviçosprotocoladosqueosapoiarãonodesenvolvimentodosseusnegócios,a
preçosespecialmentecompetitivos.

4.3Pontooptimo.formaplatafornadeelearnng
Nodecursodoano2009/2010nasceuoconceitoPontooptimo.forma,noâmbitodoapoioa
empresa e entidades disponibilizando uma oferta formativa, em regime de parcerias com
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entidades acreditadas, disponibilizando formação de diferentes níveis, ajustada às
necessidadesdasentidadeseprofissionais,numplanodeformaçãodinâmico.
Entre as formações ministradas podem encontrarse planos de formação desenvolvidospara
asáreasdeFiscalidade,Direito,SegurançaeHigienenoTrabalho,TecnologiasdeInformaçãoe
Comunicação e Formaçãode Formadores, entre outras iniciativas de carácter formativo cujo
selodegarantiaseestendeàsentidadesparceiras.
Simultaneamente e como suporte ao conceito Pontooptimo.forma, foi desenvolvida a
plataformadeelearningelearningpontooptimo.
Actualmente, as antigas instalações da Empresa, localizadas no centro da cidade, alojam um
pontoempresasninhoempresas.

4.4ProgramadeEstágiosCurricularesPontoÓptimoConsultores
A Empresa deu início em 2010 ao PEPOC (Programa de Estágios Curriculares Ponto Óptimo
Consultores).Esteprogramadeestágiostememvistaarealizaçãodeestágioscurricularesque
permitem dar a quem possua formação reconhecida como suficiente, uma experiencia
específicaquefaciliteepromovaainserçãonaprofissãodeTécnicoOficialdeContas(TOC),
bemcomocomplementareaperfeiçoarascompetênciasprofissionaiseoconhecimentodas
regras deontológicas. Outro objectivo, não menos importante é possibilitar uma articulação
entreasaídadosistemadeensino/formativoeocontactocomomercadodetrabalho.
OPEPOCdestinaseatodososjovensqueestãoaconcluiroseucurso,quenãorealizaramo
estágio curricular ou profissional e ambicionam pelo seu próprio negócio, com espírito
empreendedoregostopelaáreadecontabilidade.
OsestagiáriosqueaEmpresavenhaareceberénaperspectivadeincubadoresdefranchising
PontoÓptimo,porumperíodomínimodeseismeses,eirãorealizaroestágionumadaslojas
franchisadasPontoÓptimo.

4.5RededeescritóriosPontoÓptimoConsultoresfranchisados
Nofinaldoanode2010abriuaprimeiralojafranchisadadaEmpresaemOdemira.Em2011,a
EmpresatambémjáadquiriuoespaçoparaasegundalojaprópriadaEmpresaemAljustrel.
Na rede de escritórios franchisados é cobrado direito de entrada, royalties e ministrada
formação específica. Relacionada com a adesão à rede, percentagem sobre as vendas dos
escritórios associados, e formação adaptada às necessidades da rede que irá ser ministrada
comoparceirasaconstituir.

4.6Portalparagestãodarededeescritóriosassociadoserelacionamentocomocliente
O portal da empresa destinase a melhorar a gestão electrónica da informação da empresa
através da introdução de servidor dedicado à intranet da empresa onde estão alojadas as
bases de dados dos programas com que a empresa labora. Destinase, por outro lado, à
melhoriadagestãodosseusprocessosinternoserelacionamentocomocliente.
Com esta estratégia pretendese maximizar a relação e fidelização da clientela, através da
disponibilização de conteúdos fundamentais para a persecução dos negócios das empresas
clientes (balanços e relatórios, mapas de custos, entre outros elementos financeiros),
informação adicional como convenções de trabalho e notícias laborais, bolsas de negócios e
rededecontactosentreempresasclientes.
Por outro lado, este serviço permite que os futuros clientes (PME  Pequenas e Médias
Empresas) em conjunto com o gabinete franquiado façam também a gestão das contas
correntes, gestão dos stocks com a maisvalia de se poder parametrizar o software
administrativoàsnecessidadesespecíficasdecadaPMEeomanterafuncionar,paraalémde
estaspoderemteracessoaumserviçoqueanteslheseravedadofinanceiramente.
ActualmenteaEmpresatemidentificados32processosparametrizados.

5Liçõesaprendidasedesafiosedilemasfuturos
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Suportar o desenvolvimento do negócio, numa primeira fase, no sector da restauração,
através de um negócio franchisado, permitiu à Empresa entrar numa área de negócio
“desconhecida”paraossóciosgerentesdaempresaPontoÓptimoConsultoresecomoapoio,
conhecimento,experiênciaqueéprestadoaoempresárioatravésdoconceitodefranchising,
permitiulhesperceberalógicadefuncionamentoereplicalaparaaáreacoredaempresae
assim criar e desenvolver um conceito de rede de escritórios Ponto Óptimo Consultores
franchisados,numaprimeirafaseanívelregionaleposteriormenteanívelnacional.
Por outro lado a criação de um conceito inovador de um software de Gestão de Processos
Internos com processos parametrizados e alojado numa plataforma que permite que os
clientes sejam utilizadores do mesmo, permitiu estreitar as relações com clientes, gerando
maior nível de confiança e envolvimento no trabalho de colaboração desenvolvido entre a
Empresaeosseusclientes.
Atravésdeumprocessoinovador,foipossívelàempresaPontoÓptimoConsultoresquebrara
ligação com a prestação de serviços na área de contabilidade considerados “tradicionais” e
distanciarse dos seus concorrentes mais próximos, nomeadamente, na área geográfica de
actuaçãodaEmpresa.
Emjeitodegraça,esobrequaisasliçõesaprendidas,ossóciosgerentesafirmaramoseguinte:
“Se voltássemos a fazer voltaríamos a fazer na mesma, ainda que desta vez já teríamos a
experiênciadopassado.”
“Énecessárioinvestir,correrriscos,sairdocasuloparapoderexpandir,crescer,desenvolver,
diversificar,empreendereinovar.”
De salientar a notícia publicada no jornal Correio do Alentejo em 18 de Dezembro de 2009,
que tem como título “Ponto Óptimo quer continuar a crescer”, referenciando a evolução
sustentadaqueaEmpresatemvindoaregistareoreconhecimentodaregiãonotrabalhoque
aEmpresaPontoÓptimoConsultorestemdesenvolvidoemseuprol.
Algunsdesafiossãolançadosàempresa,nomeadamenteapotencializaçãodosprojectosque
estão em curso, no sentido de fazer face aos factores críticos de sucesso da empresa Ponto
ÓptimoConsultores.
Perante o actual cenário de “crise” a empresa Ponto Óptimo Consultores, tem vindo a
demonstrar elevada capacidade de desenvolver iniciativas capazes de expandir o negócio e
simultaneamentecapazesdecaptarnovospúblicoseclientes.Faltaráagorasaberodesfecho
detodasestasacçõesempreendidasparafazerfaceaoproblemacomqueaempresaPonto
ÓptimoConsultores,sedeparou.
Ainda que, os indicadores são francamente positivos e a forma de estar, pensar e agir dos
sóciosgerentes também, levamnos a crer pela credibilidade de sucesso da empresa Ponto
ÓptimoConsultores.
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INOVAÇÃO NO SERVIÇO DE COURRIER: VIA DE APROXIMAÇÃO AOS
PALOP
Enio Paquete, eniopaquete@ua.pt, Instituto Superior de Contabilidade e Administração –
UniversidadedeAveiro(ISCAUA),Portugal
Elisa Manhiça, elisaamanhica@ua.pt, Instituto Superior de Contabilidade e Administração –
UniversidadedeAveiro(ISCAUA),Portugal


RESUMO:Oprojetoqueaquiseapresentafoifrutodeumtrabalhodesenvolvidonoâmbitoda
unidadecurricular(UC)deSimulaçãoEmpresarial(SEF)docursodeLicenciaturaemFinanças
doInstitutoSuperiordeContabilidadeeAdministraçãodaUniversidadedeAveiro(ISCAUA)e
decorreudeumdesafiolançadopelaequipacoordenadoradareferidaUC.Oobjetivoconsistia
na apresentação, de uma ideia com caraterísticas inovadoras, potencialmente geradora de
valor e que desejavelmente se traduzisse na satisfação de necessidades percecionadas pelos
promotoresemsituaçõesdavidareal.Optouseporefetuarumaanáliseaomercadoquenos
é mais próximo, o mercado dos naturais de Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
(PALOP),eidentificouseumanecessidadesentidapelageneralidadedapopulaçãodosPALOP
residente em Portugal: Concluise que os serviços postais e de courrier funcionam, naqueles
países, de modo muito deficiente inspirando, por isso, desconfiança nos seus utilizadores
efetivos e/ou potenciais. Sustentados nas sucessivas críticas ao seu funcionamento e
desempenhodecidiuseestudareavaliarapossibilidadedeimplementaçãodeumaempresa
que se preocupasse essencialmente, numa primeira fase, com dois gruposalvo de
destinatários: Estudantes PALOP em Portugal e particulares oriundos daqueles países que
escolheramPortugalpararesidiretrabalhar.AssimsurgiuaTransÁfrica,umaempresaquese
ocuparia do envio de encomendas de e para os PALOP, prestando um serviço de melhor
qualidade, rápido, eficiente e a preços competitivos, alicerçada em parcerias estabelecidas
com diversas entidades: associações de estudantes, companhias aéreas, etc.. A organização,
apesardeoseuraiodeaçãoabrangertodooterritórionacional,teriaespecialatividadenos
distritosdeLisboa,SetúbaleFaro.Atendendoaquepensamosseresteumprojetoinovador
merecedordesercolocadoemprática,aindaquecomajustamentospontuais,elaborámosum
Business Plan abarcando todo o processo de montagem do negócio que nos propomos
desenvolver.
Palavraschave:BusinessPlan;Criaçãodevalor;Empreendedorismo;Inovação

ABSTRACT:Theprojectpresentedherewastheresultofaworkundertakenwithinthecourse
unit (CU) Business Simulation (BS) Degree in Finance from the Instituto Superior de
ContabilidadeeAdministraçãofromtheUniversityofAveiro(ISCAUA)andhaditsoriginina
challengeproposedbythecoordinatorteamofthatunit.Thegoalwasthepresentationofan
ideawithinnovativefeatures,potentiallygeneratingvalueandhopefullythatwouldtranslate
in meeting needs perceived by prosecutors in real life situations. We decided to perform an
analysisonthemarketthatisclosest,themarketfornaturalAfricanCountriesofPortuguese
OfficialLanguage(PALOP),andidentifiedaneedfeltbymostofthePALOPpopulationresiding
in Portugal: We conclude that the postal and courier work in those countries it’s so very
deficient, that inspire distrust in their actual and/or potential users. Sustained in successive
criticaltoitsfunctioningandperformancewedecidedtostudyandevaluatethepossibilityof
implementing a company that cared primarily, in an initial phase, with two target groups of
users: PALOP Students in Portugal and individuals from those countries that have chosen
Portugal to live and work. Thus arose the TransAfrica, a company that would take care of
sending parcels to and from PALOP, providing a better quality service, fast, efficient and
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competitively priced, based on partnerships with a wide range of entities: student
associations, airlines, etc... The organization, although its range of action covers the whole
country, it will have more substantial presence in the districts of Lisbon, Setúbal and Faro.
Since we think this is an innovative project worthy of being put into practice, albeit with
occasionaladjustments,wedrewupabusinessplancoveringtheentireassemblyprocessof
thebusinessthatweintendtodevelop.
Keywords:BusinessPlan,ValueCreation,Entrepreneurship,Innovation

Introdução
A ideia de negócio que aqui se apresenta consiste na implementação de uma empresa de
courrierqueaproveitaráumnichoespecíficodemercadomuitoconcretoeidentificado.
Defacto,osproblemasquesereconhecemnestetipodeserviços,designadamenteospostais,
é uma realidade muito visível nos PALOP, implicando fortes desconfianças no seu
funcionamentoedesempenho.
O presente trabalho preocuparseá em encontrar uma proposta de solução para essa
situaçãoeapresentarumaideia,ummodelo,quepoderáserútilnacriaçãodeumaempresa
de pequena dimensão, mas que se pensa ser de grande utilidade. Desta forma apresentase
resumidamente as várias etapas a cumprir para a viabilização, formação e maturação do
negóciobemcomoosresultadosqueseperspetivamalcançar.
Apesar de a ideia de organização proposta ter abrangência nacional e, de certa forma, até
internacional,atendendoaqueoeventoemquenospropomosapresentarestacomunicação
decorre no distrito de Setúbal, procurarseá que os resultados apresentados estejam
direcionadosdeformamaisevidenteparaassuasimplicaçõesnestedistrito.

ParteExperimental
Apósaidentificaçãodoproblemanosserviçospostaiseosurgimentodaideiadecriaçãoda
empresanesteramo,procurousepercecionaromercadoeavaliaraprobabilidadedesucesso
deacolhimentodestaideia.Assim,procedeuseàrealizaçãouminquéritoaopúblicoalvo,não
muito exaustivo mas que responderia às questões em que existiam mais dúvidas para a
prossecuçãodaideia.
Daítranspareceuqueopontodevistainicialdospromotoresestavacorretoeque100%dos
inquiridos teriam problemas no envio de encomendas de e para os PALOP. Concluise
igualmente que a criação de uma empresa que trabalhasse este ramo iria diminuir
consideravelmenteaaversãodaspessoas,provenientesdosPALOP,noqueserefereaoenvio
ereceçãodeencomendas.
Ultrapassadaestafase,procurousedefinirosmoldesemqueonegócioseconcretizaria.

Enquadramentohistóricodonegócio
OsetordasoutrasatividadesPostaisedecourriersurgiunosanos1520,anoemqueoReiD.
ManuelIcriouoprimeiroserviçodecorreiopúblicodePortugal,nomeandoprimeiroCorreio
Mor hereditário a António Gomes de Elvas, de ascendência Cristãnova, cargo extinto pela
RainhaD.MariaI,em1798.
Os modernos CTT têm origem na fusão das DirecçõesGerais dos Correios e dos Telégrafos
numúnicodepartamento,denominadoDirecçãoGeraldosCorreios,TelégrafoseFaróis.
Em1911ainstituiçãopassaaserdotadadeautonomiaadministrativaefinanceira,passandoa
denominarseAdministraçãoGeraldosCorreios,TelégrafoseTelefones,adotandoasiglaCTT
quemantématéaosdiasdehoje,apesardasposterioresalteraçõesdedenominaçãooficial.
Em1969osCTTsãotransformadosemempresapública,comadenominaçãodeCTTCorreios
eTelecomunicaçõesdePortugal,E.P..
Em1992osCTTsãotransformadosemsociedadeanónima,comadenominaçãoCTTCorreios
de Portugal, S.A. ao mesmo tempo que a área das telecomunicações, é separada, formando
umaempresaautónoma.
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SegundoaAutoridadeNacionaldeComunicações(ANACOM)55,apartirde2000,surgiramem
Portugal 45 operadores de correio expresso, dentro das empresas autorizadas/licenciadas.
Estesoperadoressãoessencialmentepequenasempresasdeâmbitoregional.Destasapenas
20empresasatuavamemtodoterritórioPortuguês.
Oano2005,ficoumarcadocomosendoaqueleemquesurgirammaishabilitaçõesnomercado
postal, com um total de 28 novos operadores. Este fato resultou em grande medida da
habilitação de 24 entidades franchisadas da empresa IbercourierServiço de transporte
urgente,ldaqueexploraamarcaMRWCourrier..
No final de 2011 de acordo com a ANACOM56 existiam 50 operadores de correio expresso a
operar no território português, encontrandose, na sua maior parte, associados a marcas
internacionais57.

Evoluçãoprevisional
Tratasepoisdeumsectorqueseencontraemcrescimentoecompotencialidadesdegeração
devalor.Provadissoéofactodasfusõeseaquisiçõesoperadasnosetor,dequesesalientao
exemplo da UPS ter adquirido a TNT, tornandose assim líder mundial nos serviços de
entregas.
Persistem todavia alguns problemas de concorrência considerando o facto de existirem
licenças especiais atribuídas a alguns operadores mais tradicionais, designadamente ao nível
deisençõesfiscais,àsquaisnemtodososoperadorespodemaceder.Taissituaçõestêmum
efeitopositivoeconstituemvantagenscompetitivasfaceàconcorrência.
No negócio existem igualmente barreiras estratégicas à posição dominante dos maiores
operadoresoqueconstituiumdosprincipaisentravesáexpansãodeoperadoresalternativos.
Assim,tratasedeumsectordeatividadequeapresentalimitaçõesfaceaoaparecimentode
novosmodelosdenegócio.
Ainda assim, o modelo de empresa da qual se propõe a criação no presente trabalho
apresenta,nonossoentender,vantagenscompetitivasfaceaosetor.
A TransÁfrica será uma empresa nova neste setor apresentandoselhe vários desafios ao
longo da sua implementação e desenvolvimento. O que a distingue é a sua estratégia de
atuação.Damesmasalientamseasseguintesvantagenscompetitivasfaceaosector:
x Terumsegmentobemdefinidoeatuaçãoemumnichoespecíficodemercado;
x Trabalharemparceriacomassociaçõesdeestudanteseempresasparceiras;
x Trabalharcomoobjetivodeoferecervalorsuperioràconcorrêncianonichoescolhido;

BreveAnálisedoMercado
Antes do lançamento de qualquer produto ou serviço impõese como necessário que os
percursores, a empresa responsável, conheça bem o seu mercadoalvo. Para tal tornase
necessário identificar o mercado, conhecer a sua maturidade, os nossos concorrentes e
sobretudoasaspiraçõesenecessidadesdosnossospotenciaisclientes.
A análise de mercado faculta conhecimentos fundamentais a uma boa gestão. Entre outros,
permiteconhecera dimensãodomercadoalvo(emnúmerode clienteseemvalor),operfil
dos clientes da empresa (potenciais), o ambiente do setor, a originalidade do serviço e as
oportunidadesdecrescimentoqueseapresentamàempresa.
Em termos de conjuntura, tal como se pode observar na tabela infra apresentada, Portugal,
nestemomento,encontraseemrecessãoeconómica,climaquenãofavoreceinvestimentos.
Apenas os investimentos mais atrativos conseguem os apoios necessários e um
desenvolvimentosustentado.


55

ANACOM (2006)
De acordo com a ANACOM (http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=340398&channel=print)
57
Para além dos CTT, Enviália, MRW, Nacex, DHL, UPS, TNT, etc..
56
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Tabela1:AlgunsDadosMacroeconómicosdePortugal
Indicador
TaxadeInflação
Taxadecrescimento Real

Valor
3.2%
2.2%


Todavia,aindaassim,pelassuascaraterísticaspressupõesequemesmonaatualconjunturaa
TransÁfricasedesenvolverá
No que concerne aos PALOP o historial de empresas deste setor de atividade favorece
igualmente, uma vez mais a nosso ver, o surgimento de entidade que se propõe. Atentese
que:
x Todas as empresas que exploram o setor foram criadas na década 80, após a
independênciadosdiferentesEstados;
x Todas as empresas do setor das outras atividades de courrier nos países PALOP são
empresas de capital público, o que acarreta vantagens competitiva perante os
concorrentes;
x PráticadepreçosbastanteelevadosnoenviodeencomendasparaEuropa;
x Demoradaentregadasencomendas;
x Violaçãoeextraviodeencomendas.
Acreditasequeomodelopropostovirácolmatarestaslacunaseprestarumserviçocomuma
qualidade e desempenho muito superiores a par de um investimento reduzido
comparativamentecomasvantagensquedasuaatividadedecorrerão.

PúblicoalvoemPortugal
Considerando que o objetivo primordial da organização era servir os estudantes e
acessoriamenteoutrasindividualidadesbuscousequantificar58onossomercadopotencial.Tal
facto, levou à concretização de uma análise do mercado e ao levantamento do número e
característicasdonossopúblicoalvo.
Atravésdosdadosdisponíveis59identificousequeapopulaçãoestudantilPALOPnonossopaís
se cifrava num total de 63 888 estudantes, distribuídos da forma que se evidencia na tabela
abaixo.

Tabela2:PopulaçãoestudantilPALOPemPortugal
País
Angola 
CaboVerde
GuinéBissau
Moçambique
S.ToméePríncipe

Número de Estudantes
24228
24855
2827
8205
3773

De acordo com os dados do SEF encontramse em Portugal cerca 10060 mil habitantes em
provenientesdosPALOP.

Tabela3PopulaçãoPALOPemPortugaldistribuídopelospaísesdeorigem
País

Angola

CaboVerde

GuinéBissau

Moçambique

S. Tomé
Príncipe

População

23385

43497

19651

3096

10473

e


58

Para tal recorreu-se a informação disponibilizada pelos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, e por estudos
realizados por algumas individualidades, das quais se realça Mourato (2011)
59
Mourato (2011)
60
Integram este indicador os residentes que possuem títulos de residência temporário. Devido ao facto desconhece-se
com precisão os residentes com dupla nacionalidade e, como tal, não foram incluídos no estudo. Saliente-se que a sua
consideração, previsivelmente, aumentaria em grande medida a população da nossa amostra, tal como indivíduos
oriundos dos PALOP com nacionalidade portuguesa.
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Dividiuseentãoaamostrapordistritosdemodoapercecionarmosadensidadepopulacional
em cada um deles. A partir dessa observação selecionaramse sete distritos onde a Trans
Áfricairia,numaprimeirafase,preferencialmenteatuar.

Osresultadosencontramseevidenciadosnográficoseguinte:

População

Ilustração 6 – Estimativa Públicoalvo nos PALOP (Fonte: adaptado de Serviços de
EstrangeiroseFronteiras)

Osdistritosselecionados:Aveiro,Braga,Coimbra,Faro,Lisboa,PortoeSetúbalsãoaquelesem
queonossopúblicoalvoseradicamaioritariamentee,comotal,paraosucessodonegócio,
identificaramseestescomoosprimeiroslocaisdecontacto.
Assim,nosdistritosdeLisboa,SetúbaleFaroospontosdecontactoseriamasuniversidades,
através das associações de estudantes, e igualmente em local externo à universidade onde
faríamos atendimento, preferencialmente, a clientes não estudantes. Em Aveiro, Braga,
Coimbra e Porto os pontos de contacto, no arranque da atividade, seria apenas centralizado
nasuniversidades.
Paralelamente identificaramse algumas das características do públicoalvo. Tratase de um
diversificado conjunto de indivíduos que se dividiram em dois segmentos. No primeiro
incluemse os estudantes de licenciatura e jovens que se estima procederem a envios não
muito correntes devido aos seu baixos rendimentos e a não existência de compromisso
familiar no País de origem. O segundo segmento integra estudantes de mestrado, de
doutoramento e trabalhadores. Considerase que muitos deles já possuem família e
necessitamdeenviarmaiscorrentementepequenasencomendas.Osenviospontuaissãouma
formademanteroslaçosqueadistânciaeotempopossaminocentementequebrar.

PúblicoalvonosPALOP
Já nos PALOP estimase que o públicoalvo sejam os familiares das pessoas que vivem em
Portugal.Paraadeterminaçãodadimensãodestepúblicoassumiusequeporcadaindividuo
residente em Portugal existiriam no seu país de origem três pessoas que poderiam enviar
encomendas. Assim, identificaramse um total de 268.695 potenciais clientes distribuídos
pelasdiversasnacionalidadesdeacordocomográficoabaixo.


Estimativa Público Alvo nos PALOP

118.659

56.211
56.004 8.334 29.487
200.000


.

País
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Taxas


Ilustração 7 – Estimativa Públicoalvo nos PALOP (Fonte: adaptado de Serviços de
EstrangeiroseFronteiras)

Estenúmeronãopareceafigurarseirrealistaatendendoaque,apesardosbaixosrendimentos
que reconhecidamente se praticam naqueles países, é certo que todos eles sem exceção,
verificam uma espiral de crescimento61 de acordo com os dados macroeconómicos que a
seguirdeevidenciam.

Indicadores Macroeconómicos PALOP


20,00%

15,00%

Taxa de

10,00%
Inflação

5,00%

0,00%

Países



Ilustração8IndicadoresMacroeconómicosPALOP(Fonte:CIA)

Assim, perspetivase que com o progresso as famílias tendam a ter maior rendimento
disponível o que possivelmente lhes irá permitir realizar maior volume de envios para a
Europa.

Parcerias
Na prossecução dos seus objetivos a TransÁfrica irá depender fortemente de parcerias a
estabelecer. Em Portugal os parceiros serão as associações de estudantes das universidades
nossetedistritosreferenciadoseeventualmentecomalgumasempresasaísedeadas.
Diligenciouse já o contacto com todas elas mostrandose, algumas delas, desde logo
disponíveisparaoefeito.Talfacto,demostraagranderecetividadedasuniversidades,através
das suas associações de estudantes, no apoio desta causa. Todavia, ao assumirem este
compromissoconnosco,estasentidadesbeneficiarãoderetornomonetárioaoqualsejuntará
potenciais apoios e patrocínios, nomeadamente, na receção de caloiros, eventos e outras
atividadesqueasmesmasdecidamorganizar.Destemodoperspetivaseumtriplobenefício:
paraasassociaçõesdeestudantes,paraosestudanteseparaaTransÁfrica.
NosPALOPatuarseánascidadescapitaisdecadapaís,excetuandoCaboVerde,onde,devido
à sua insularidade e densidade populacional, teremos dois pontos de recolha e receção: na
cidadedaPraia(IlhadeSantiago)enacidadedoMindelo(IlhadeS.Vicente).
Nesteâmbitoequacionaseapossibilidadedeprotocolarparceriasnãosócomuniversidades
mastambémcomempresaslocais.Estabeleceramsejácontactoscomcincouniversidadese
comdiversasempresasnessespaíses,deformaaservirdomelhormodoopúblicoestudantile
onãoestudantil.
Emboranestafaseinicialseutilizemosserviçoscomunsdecargodascompanhiasaéreasque
operamparaaqueles destinos,perspetivaseabreveprazoestabelecerigualmenteparcerias
comaquelasentidadesnosentidodeseobteremcustosmaisbaixosnaoperaçãodonegócio.

Logística

61

Informação obtida no site da Central Intelligence Agency (CIA)
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TalcomoanteriormentereferidoaorganizaçãoteráasedeemPortugal,tendoseestudadoa
possibilidade da sede da organização se situar próximo de Lisboa, onde estará localizado o
armazémparaarmazenagemdasencomendas.Omesmoterácapacidadepara100toneladas,
oqueequivaleemmédiaaquinzemilpacotes.NosPALOPosnossosparceirosqueprocederão
aolevantamentoaeroportuárioparaposteriordistribuição.Osvoosserãosemanaisdeidaàs
quintas e sextas e as viagens de volta serão às segundas, terças e sextas, de acordo com o
planeamentodevoosatuaisdascompanhiasaéreasconsultadas.
A recolha e entrega das encomendas serão efetuadas ao longo da semana nos pontos de
entregaereceçãoetambémemalgumasempresasparceirasdetodosospaísesPALOPpara
serviremdepontosdecontactodemodoasatisfazeratodosnossosclienteseaprocederà
receçãoeexpediçãonopróximovoocalendarizado.

InvestimentoeFinanciamento
Uma das variáveis mais importantes para o sucesso de um novo empreendimento é a sua
disciplina financeira. A TransÁfrica irá procurar angariar capitais a custo o mais diminuto
possíveldemodoafinanciaradequadamenteoseuinvestimento.

Necessidadesdeinvestimento
Oinvestimentonecessárioseráefetuadoaoníveldecapitalfixoeemdefundodemaneio.O
investimentoemcapitalfixopodeserdeterminadocommaiorprecisão,poishápossibilidade
deacederainformaçãofornecidaporempresas,asquaispermitiramaconsultadepreçosdos
equipamentosquesepensarviranecessitar.
Pensase que o investimento em capital fixo rondaria os 55.000 € distribuídos em
equipamento básico e viaturas que permitem fazer a recolha e expedição das encomendas
entreoarmazémsedeeospontosdecontacto.
No que concerne ao investimento em Fundo de Maneio sugerese que o mesmo não
ultrapasse,noprimeiroanodeatividade,os6.000€ondeseincluiumareservadesegurança
detesourariade3.000€.Taisvaloresconseguirseiamestabelecendoumcontroloacentuado
eefetivoentreosvolumesdecréditoobtidoeconcedido.

FontesdeFinanciamento
Perspetivasequeofinanciamentodoprojetosejaasseguradodaseguinteforma:
x Capital Próprio: O capital social da TransÁfrica será de treze mil euros totalmente
realizado em dinheiro no momento de constituição da empresa. Estimase um custo
decapitalprópriode17%emlinhacomosdadossetoriaisdoBancodePortugal;
x Autofinanciamento: À exceção do primeiro e do terceiro ano de atividade estudados
os fundos gerados pelo projeto serão suficientes para cobrir as despesas, o
investimentoeremunerarosacionistas.
x CapitalAlheio:Usarseáoleasingparaaaquisiçãodasviaturasnaconcessionáriada
marcaselecionada.Ataxaparaestafontedefinanciamentoserádeaproximadamente
8%;
x Paraofinanciamentodoremanescenteiremosrecorreraumasociedadedegarantia
mútua, investidores Individuais ou sociedades de capital de risco. Destas fontes
alternativas estudadas afigurase como mais provável o recurso a um empréstimo
garantido.

ConsideraçõesFinais
Do exposto e do estudo mais aprofundado traduzido no Business Plan que orientou e deu
origem ao presente trabalho, parece resultar que esta atividade proporciona economias de
escalacrescentes,oquesignificaqueosgastosvariáveiscrescememmenorproporçãoqueo
volume de negócios. O projeto de acordo com os pressupostos assumidos e com as
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perspetivas de atividade referidas apenas beneficia deste tipo de economias a partir do
segundo ano, razão pela qual se perspetiva um resultado operacional negativo, embora o
resultadoeconómicosejapositivoaolongodetodososanos.
Prevêse igualmente que a atividade liberte avultados meios ano longo de todos os anos de
atividade traduzidos em um saldo de tesouraria ao longo da vida do projeto consistente e
crescenteaolongodetodososanosexcetuandooprimeiro.
Analisouseaindaaviabilidadeeconómicaefinanceiradoprojetorecorrendoatrêsmétodos
de análise de projetos de investimento: VAL (Valor Atual Líquido), TIR (Taxa Interna de
Rendibilidade) e Período de Recuperação. Assumiuse, como anteriormente referido, que o
custo do capital próprio médio seria de 17% e o custo médio do capital alheio seria de 8%.
Qualquer um dos critérios de avaliação utilizados aconselhou vivamente a realização do
projeto.

ResultadoseDiscussão
ApósoestudoefetuadoeconsiderandoospressupostoseoBusinessPlanquelheserviude
base desenvolveramse todas as etapas tendentes à sua elaboração tendo culminado com a
sua apresentação e discussão pública no âmbito da UC SEF do curso de Licenciatura em
FinançasdoISCAUA.
No referido plano de negócios estão evidenciadas todo um conjunto de estratégias e cursos
açãoparaqueaempresapossasercolocadaemmarcha.
Deacordocomospressupostosassumidos,dequedealgunsdelessefoidandocontaaolongo
do presente trabalho, o projeto apresenta um VAL positivo, um perfil de cashflows
convencionaleumaTIRsuperioraocustodecapitaldoprojeto.
Todavia,atendendoaquetodooprocessoassentouemestimativasepressupostos,talfactoé
inspiradordainclusãodealgumaprecauçãofaceaosresultadosobtidos.Aindaassim,saliente
se que os mesmos foram delineados o mais realisticamente possível de modo a que o
resultadofinalfossecredível.
Do exposto salientamse alguns dos resultados mais relevantes decorrentes do estudo do
projetoproposto.
No que concerne ao custo médio ponderado de capital verificouse, ao longo projeto, a
variaçãoquesetraduznailustraçãoinfraapresentada:

Unidade:
Euros
 Cálculo do WACC
2013
2014
2015
2016
2017
2018

54.715
36.477
18.238
0
0
0
 Passiv o Remunerado
-33.741
35.946
225.652
568.920
1.272.779
1.990.320
 Capital Próprio
20.974,48
72.422,54
243.890,95
568.920,25
1.272.779,09
1.990.319,76
 TOTAL
%
Passiv
o
remunerado
260,87%
50,37%
7,48%
0,00%
0,00%
0,00%

-160,87%
49,63%
92,52%
100,00%
100,00%
100,00%
 % Capital Próprio

 Gasto
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
 Gasto Financiamento
Gasto financiamento com efeito fiscal
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%

Custo Capital
17,00%
17,00%
17,00%
17,00%
17,00%
17,00%

Custo ponderado
-11,70%
11,46%
16,18%
17,00%
17,00%
17,00%

Ilustração9–Customédioponderadodocapitaldoprojeto(Fonte:elaboraçãoprópria)

Atendendo também aos cash flows globais calculados na ótica do free cash flow, como se
evidencianoquadroseguinte
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Unidade:
Euros
Mapa de Cash Flows Operacionais

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Meios Libertos do Projecto
Resultados Operacionais (EBIT) x (1-IRC)
-40.239
62.110
192.178
343.209
696.676
703.767

Amortizações do ex ercício
10.598
10.598
12.298
16.298
15.921
4.878
 Prov isões do ex ercício

-29.641
72.709
204.477
359.507
712.597
708.646
Investim./Desinvest. em Fundo Maneio
 Fundo de Maneio
-2.594
-5.207
-7.752
-6.849
-23.664
24

-32.235
67.502
196.725
352.658
688.933
708.670
CASH FLOW de Exploração

Investim./Desinvest. em Capital Fixo
-52.615
-165.000
-200.000
 Capital Fix o

Free cash-flow
-84.850
67.502
31.725
152.658
688.933
708.670

CASH FLOW acumulado
-84.850
-17.348
14.377
167.035
855.969
1.564.639

Ilustração10–CashFlowsoperacionaisdoprojeto(Fonte:elaboraçãoprópria)

Verificase ainda que o projeto é viável tanto na ótica de perpetuidade dos cash flows,
assumindo uma taxa de crescimento de 2% ao ano, como pelo cenário em que se liquida a
empresanosextoanodeatividade.Naperspetivadeperpetuidadedoscashflows,oprojeto
apresentaumVALde2.674.915,00€,umaTIRde150%eumPaybackperiodde2anos.
Avaliação do Projecto

Considerando
a Perpetuidade dos Cash Flows

Unidade:
Euros
Na perspectiva do Projecto

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

4.473.481
Perpetuidade
dos Cash Flows

-84.850
67.502
31.725
152.658
688.933
708.670
4.473.481
Free
 Cash Flow to Firm

WACC
-11,70%
11,46%
16,18%
17,00%
17,00%
17,00%
17,00%

Factor de actualização
1
1,115
1,295
1,515
1,773
2,074
2,427


-84.850
60.562
24.500
100.761
388.657
341.702
1.843.583
Fluxos actualizados


-84.850
-24.288
212
100.973
489.630
831.332
2.674.915
Fluxos actualizados acumulados


Valor Actual Líquido (VAL)
2.674.915

 Interna de Rentibilidade
Taxa
150,19%

Pay
2 Anos
 Back period
Ilustração11–Avaliaçãodoprojetonaóticadaperpetuidade(Fonte:elaboraçãoprópria)

NaóticadeliquidaçãodaorganizaçãoapósseisanosdeatividadeoVALéde1.020.868€,aTIR
de134%eoPaybackperiodmantemseem2anos.
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Avaliação do Projecto
Considerando o cenário de liquidação da empresa
Na perspectiva do Projecto
Unidade:
Euros
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Valores Residuais de Investimento
393.063
Free Cash Flow to Firm
-84.850
67.502
31.725
152.658
688.933
1.101.733

WACC
-11,70%
11,46%
16,18%
17,00%
17,00%
17,00%
1
1,115
1,295
1,515
1,773
2,074
Factor de actualização

-84.850
60.562
24.500
100.761
388.657
531.226
Fluxos actualizados

-84.850
-24.288
212
100.973
489.630
1.020.856
Fluxos actualizados acumulados

1.020.856
Valor Actual Líquido (VAL)

Taxa Interna de Rentibilidade
134,37%

Pay Back period
2 Anos
Ilustração12–Avaliaçãodoprojetonaóticadaliquidação(Fonte:elaboraçãoprópria)

ApósaelaboraçãodoBusinessPlanconcluisequeaTransÁfricaéviáveletempotencialidade
de gerar ganhos consideráveis. O nicho de mercado onde se propõe operar encontrase
negligenciado e a maioria dos países onde irá operar possui recursos naturais elevados e
apresentataxasdecrescimentomuitocompetitivasquandocomparadascomoutraspotências
mundiais.
O projeto apresenta logo no primeiro ano um volume de negócio potencial de
aproximadamente 500.000,00 € e gera espectativas de retorno muito interessantes para
qualquerpotencialinvestidor,razõesmaisquesuficientesparafomentaroinvestimentoneste
projetoqueserádegrandevaliaparaoseupúblicoalvo.

Conclusões
Emjeitodeconclusãooprincipalobjetivodaexecuçãodestetrabalhoconsistiuemdivulgarde
formapúblicaemaisalargadaumprojetodeempreendedorismopromovidonoâmbitodaUC
de SEF do curso de Licenciatura em Finanças do ISCAUA, onde se apreendeu e colocou em
práticaconhecimentospreviamenteadquiridosaolongodostrêsanosdocurso,referindoseo
elevado grau de adequabilidade do ensino académico às exigências e solicitações das
entidadesreaisqueconnoscocolaboraram.Estaexperiênciatraduziuseacimadetudonuma
substancialapreensãodeconhecimentos,queatéaíradicavamemaspetosmaisteóricosefoi
deverasgratificanteparticiparemalgoquepoderáumdiaviraservirapopulaçãoPALOPda
qualfazemosparte.
Salientese que apesar do projeto proposto ser de âmbito nacional e direcionado
essencialmente para a população PALOP ou com elos de ligação à mesma, os distritos de
Lisboa e Setúbal representam aproximadamente 80% do nosso públicoalvo e
consequentementedonossovolumedenegócios.Igualmenteatendendoàsituaçãoelogística
das operações a dinamização da atividade prosseguida pela empresa centrarseá e terá
atuaçãodeformamaisevidentenosreferidosdistritos.
Crêse que a TransÁfrica seja um projeto que, pensamos, ter condições para avançar nos
moldesemquefoiidealizado.Comajudadeparceirosecolabores,porcertoestarádestinado
aosucesso,tratandoseapenasdocomeçodeumgrandedesafio.
.
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EMPREENDEDORISMO NO SECTOR PRIMÁRIO: CASO ESTUDO DA
INCUBADORADEEMPRESASDEBASERURALDEIDANHAANOVA
Deolinda Fonseca Alberto; deolinda@ipcb.pt, Escola Superior Agrária de Castelo Branco,
QuintadaSr.ªdeMércules,6000909CasteloBranco
António Moitinho Rodrigues, Escola Superior Agrária de Castelo Branco, Quinta da Sr.ª de
Mércules,6000909CasteloBranco


Resumo: As incubadoras de empresas são importantes instrumentos de desenvolvimento
regional, uma vez que, através da oferta de um conjunto de serviços operacionais e
financeiros, criam condições que facilitam e promovem o empreendedorismo, a geração de
novasempresaseatransferênciadeconhecimentos/tecnologia.Aoreduzirosriscosinerentes
aoperíodoinicialdefuncionamentodaempresa,asincubadoraspotenciamocrescimentoea
taxa de sucesso de novas empresas contribuindo, assim, para a revitalização e crescimento
económico da região onde se inserem. Situado na NUT III Beira Interior Sul, o concelho de
IdanhaaNova é um território de baixa densidade, caracterizado por um forte decréscimo
populacionaleumaestruturaprodutivaqueassenta,fundamentalmente,nosectorprimário.
Numa perspetiva de valorização do território e de pleno aproveitamento dos recursos
endógenos,aCâmaraMunicipaldeIdanhaaNova,aEscolaSuperiorAgráriadeCasteloBranco
e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro constituíram, em parceria, a
Incubadora de Empresas de Base Rural de IdanhaaNova. Este projeto visa apoiar o
estabelecimento de jovens agricultores numa área de terreno de 552 hectares que se
encontrava devoluta após a desativação, por parte do Ministério da Agricultura
Desenvolvimento Rural e Pescas, da Herdade Experimental do Couto da Várzea. O
funcionamento da incubadora de empresas de base rural já permitiu a constituição de 40
empresas, com uma área total de 463,73 hectares que se dedicam, fundamentalmente, à
produçãofrutícolaehortícola,integrandoumafortecomponentedeinovação,queraonível
das espécies cultivadas, quer no que respeita à tecnologia de produção. Estas empresas vão
revitalizarotecidoprodutivo,criarnovospostosdetrabalhoecontribuirparaoaumentodo
VAB regional. Nesta comunicação, para além da apresentação do projeto, serão também
apresentados alguns dados que permitirão inferir sobre o impacto positivo que a
implementaçãodesteprojetopoderáternodesenvolvimentodoconcelhodeIdanhaaNova.
PalavrasChave:IncubadoradeEmpresas,Empreendedorismo,SectorPrimário,Inovação.

1–Introdução
Atemáticadodesenvolvimentoregionaldesdelogoconstituiumadaslinhasdeinvestigação
maisimportantesnoseiodaeconomiaregional.Partindodoconceitoderegiãoexplicitadopor
Isard (1975) de uma área com significado próprio devido às suas características físicas,
culturais,económicasesociais,ainvestigaçãosobreodesenvolvimentoregionaltentaexplicar
o modo como essas características se articulam entre si, criando dinâmicas específicas
conducentesaumaumentonorendimentoregionalenaqualidadedevidadaspopulações.
O primeiro paradigma do desenvolvimento – desenvolvimento exógeno – minimizava as
características intrínsecas e estruturantes das regiões e centravase numa explicação
economicistadodesenvolvimentobaseadanoprincípiodolivrefuncionamentodosmercados.
A falta de resposta dos modelos clássicos para explicar as profundas alterações que se
verificavam, em parte determinadas pelo fenómeno da globalização, levou ao aparecimento
de um novo paradigma – desenvolvimento endógeno que coloca as questões territoriais no
centrododebate.Aarticulaçãodosrecursosexistentescomasinovaçõesdecarácterlocal,ao
nível de produto e de processo, possibilita o aparecimento de estruturas produtivas com
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elevadoníveldediferenciaçãoeflexibilidadeousejacommaiorcapacidadecompetitivafaceà
economiaglobal.
Oaparecimentodestasestruturasprodutivasdependedoníveldeenvolvimentoeformasde
participação dos atores locais nomeadamente as empresas, as instituições de ensino/
formação/investigaçãoeoutrasinstituiçõespúblicassuscetíveisdecriarascondiçõesdebase
necessáriasparaacriaçãoedesenvolvimentodenovasempresas.
O concelho de IdanhaaNova localizado na NUT III Beira Interior Sul é um território de base
ruralcaracterizadoporumacentuadodecréscimopopulacional,fracaqualificaçãodamãode
obraebaixadensidadeempresarial.
Os recursos endógenos mais valiosos situamse no sector agrícola e agroindustrial. A
certificação(selosDOPemododeproduçãobiológico)foiumdosveículosencontradospara
aumentarovaloracrescentadodosprodutosregionais;aplenautilizaçãodoempreendimento
hidroagrícola da Campina da Idanha possibilitou a introdução de culturas de regadio,
nomeadamente hortícolas, igualmente, valorizados pelo mercado. A transformação das
matériasprimasagrícolasnaregiãopotenciaoaumentodovaloracrescentadobrutoregional.
Naperspetivadevalorizaçãodosrecursosendógenos,osectoragrícolasurge,assim,comoum
dosprincipaiseixosdeconstruçãododesenvolvimentoregional.
AIncubadoradeEmpresasdeBaseRuraldeIdanhaaNovaéumprojetoquevisaestimularo
empreendedorismo de base rural promovendo o aparecimento de novas empresas agrícolas
de carácter inovador, orientadas para o mercado e que, simultaneamente, constituam uma
maisvaliaregionaleproporcionemaosempresáriosaqualidadedevidadesejada.
AproveitandoosterrenosdaHerdadedoCoutodaVárzea,antigaherdadeexperimentalque
entretantofoidesativadapeloMinistériodaAgricultura,aincubadoradeempresasresultada
articulação de três entidades: a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro,
proprietária do espaço, a Câmara Municipal de IdanhaaNova, principal dinamizadora do
projeto,queofereceapoiotécnicoeadministrativoeoInstitutoPolitécnicodeCasteloBranco
queproporcionaoapoiocientíficoetecnológico.
Apesardesetratardeumprojetomuitorecente(oprimeirocontratodeocupaçãodoespaço
foi assinado em Outubro de 2011), já foram constituídas 40 novas empresas e apenas falta
atribuir16%daáreatotal.
No que respeita à estrutura da comunicação, no ponto 2, apresentarseá o enquadramento
teórico; seguidamente (ponto 3.1) uma contextualização do território evidenciando as
dinâmicasdemográficaseeconómicas,aapresentaçãodocasodaIncubadoradeEmpresasde
BaseRuraldeIdanhaaNova(ponto3.2)easprincipaisconclusões(ponto4).

2–OPapeldasIncubadorasdeEmpresasnoDesenvolvimentoRegional
2.1–OConceitodeDesenvolvimentoRegional
Oconceitodedesenvolvimentoregionalresultadaintegraçãodavariávelespaçonatemática
dodesenvolvimentoque,assim,apareceligadoaumareferênciaespacialconcreta–aregião.
Subjacenteaesteconceitoestáopressupostoqueaorganizaçãoespacialeodesenvolvimento
se encontram estritamente relacionados: “a organização espacial vai condicionar,
naturalmente, o desenvolvimento embora este condicione também a organização espacial,
porqueporumladocriamobilidadeeacessoe,poroutro,maioresoportunidadesparauma
convenienteutilizaçãodosrecursos(Lopes,1984:19).
Myrdal (1974) define desenvolvimento como o movimento ascendente de todo um sistema
social; sendo este caracterizado por um conjunto de fatores endógenos, económicos e não
económicos e, ainda, um conjunto de elementos exógenos induzidos pelas políticas públicas
aplicadas nesse sistema. Para Nelson (1993) o termo desenvolvimento regional referese a
alteraçõesnaprodutividaderegional,medidaemtermosdepopulação,emprego,rendimento
ouvaloracrescentado;referese,ainda,afatoresdecaráctersocialcomoporexemplo,maise
melhores serviços públicos e qualidade ambiental. Blakely (1994) considera que
desenvolvimentoéoesforçofeitoporumacomunidadenautilizaçãodosseusrecursosfísicos,
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humanos, sociais e económicos no sentido de criar um sistema económico auto sustentado.
Paraesteautoroobjetivo,primeiro,dodesenvolvimentoregionaldeveráseracriaçãodemais
emelhoresoportunidadesdeemprego.
Lopes (1984: 20) refere que “o desenvolvimento impõe condições de equilíbrio, harmonia e
justiça social cuja verificação vai depender da racionalidade que seja possível impor à
organização espacial da sociedade”. Aydalot (1985) afirma que durante 30 anos, o
desenvolvimento foi encarado como um conjunto de mutações quantitativas nas variáveis
produtoerendimento;odesenvolvimentobaseavasenumaóticaprodutivistaefuncionalista
em que o espaço era o suporte físico das atividades económicas. O moderno conceito de
desenvolvimentoentraemruturacomestalógicafuncionalistaepropõeoretornoaumaótica
territorial:énoquadrolocal,pelavalorizaçãodosrecursoslocais,comaparticipaçãodeatores
locaisqueodesenvolvimentopoderá,realmente,responderàsnecessidadesdaspopulações
(Aydalot,1985).
A partir da década de 80 do século XX, os modelos de desenvolvimento regional de base
exógena, começam a ser postos em causa fundamentalmente porque os resultados das
políticas regionais ficaram aquém do que era esperado. É neste contexto que surgem as
abordagens territorialistas que centram o desenvolvimento no potencial próprio de cada
território: de uma conceção exógena do desenvolvimento passase para uma conceção
endógena.
Aquestão chaveparaodesenvolvimentoregional deixadeser aatratividadedaregiãopara
atrair investimento externo e centrase, nas condições e capacidades internas de
transformação produtiva regional. Desenvolvimento e região ficam, assim, intrinsecamente
relacionados uma vez que o processo de desenvolvimento se enceta a partir dos recursos
endógenos(FriedmanneWeaver,1979;Henriques,1990;Santos,2005).
O paradigma territorialista ou endógeno “chama a atenção para os recursos idiossincráticos
nomeadamente o chamado capital social que se traduz na valorização da pertença social ou
seja, dos padrões culturais locais. A tónica é também posta na valorização dos recursos
naturaisdecadaterritórioenasuaexploraçãoracionalesustentável”(Dinis,2004:159).
Outraperspetivadestacorrente(Henriques,1990;Dinis,2004)éofactodesituarocentrode
decisãonaprópriaregiãoeestaproximidadecomosatoreslocaiséencaradacomoumfator
promotor de eficiência. O aproveitamento de dinâmicas comunitárias préexistentes e a sua
evolução para redes económicas integradas possibilita a adoção de estratégias locais de
desenvolvimento, isto quer dizer, que o espaço/região deixa de ser encarado como mero
suportedasatividadesprodutivase,passaaser,umagentededesenvolvimentoativo.
A inovação é o ponto fulcral do desenvolvimento regional. É através da inovação que as
empresasregionaissevãoafirmarnumcontextoeconómicoglobaleparticiparativamentenos
fluxos comerciais, o que permitirá gerar um maior valor acrescentado bruto regional. Assim,
tornase importante gerar as condições que potenciem a inovação e o aparecimento de
empresas inovadoras. Deste modo o desenvolvimento de uma região e a sua dinâmica
territorial dependem, segundo Simões (2005) da (in) capacidade dos territórios em
promoverem trajetórias qualificantes de desenvolvimento assentes no fomento do respetivo
potencialregionaldeinovação.
Aconstituiçãodenovasempresas,nomeadamenteempresasinovadorasaparece,pois,como
um dos fatores chave para a promoção do desenvolvimento regional. Deste modo importa
criarascondiçõesdebasequepotenciemoaparecimentodestasnovasempresas.

2.2–EmpreendedorismoeIncubadorasdeEmpresas
Asincubadorasdeempresastêmassumidoumimportantepapelnacriaçãodecondiçõesque
facilitamepromovemoempreendedorismo,nageraçãodenovasempresasenatransferência
deconhecimentosetecnologia(Etzkowitz,2003;Marques,2005;Caetano,2012).
As incubadoras de empresas facilitam a transformação de ideias de negócio em empresas
viáveis; segundo Marques (2005), as incubadoras proporcionam diversas condições de
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funcionamento e financiamento a baixo custo, no sentido de projetar o desenvolvimento de
novos negócios e acelerar o crescimento de empresas com potencial para se tornarem
geradorasderiquezaedeemprego.
Areduçãodosriscosiniciaisinerentesaoprocessodecriaçãoempresarial,ofornecimentode
um espaço de trabalho e de um conjunto de serviços de apoio (administrativo, financeiro,
técnico e científico) proporciona um ambiente empresarial potenciador do arranque e
desenvolvimentodenovasempresas.
Ao fomentarem o empreendedorismo criando condições para a criação de empresas e
possibilitandoaatraçãoefixaçãopopulacional,asincubadorasdeempresascontribuempara
odesenvolvimentoemelhoramacapacidadecompetitivaregional.
Existem diversos tipos de incubadoras de empresas, cada uma com o seu modelo de
funcionamento; no entanto, e no que respeita a características de base, existem quatro
componentesetrêsatoresfundamentais(Caetano,2012;Marques,2005):
x Espaço físico partilhado que é arrendado em condições favoráveis ás empresas
incubadas;
x Conjuntodeserviçosdeapoiopartilhadoscomasempresasoquepermitearedução
decustos;
x Serviçosdeapoioàsempresasouconsultoriadecarizprofissional;
x Acessoaredesinternaseexternas.
Osatoresfundamentaissão:aentidadepromotora,osinvestidoreseosempreendedoresque
pretendemestabelecersenaincubadora.
A entidade promotora conduz as operações a as atividades práticas como por exemplo a
definição dos critérios e a seleção dos projetos que devem ser apoiados; os investidores
fornecem o capital necessário ao funcionamento da incubadora e os empreendedores
participamcomassuasideiasetrabalho.
Atipologiadeincubadorasdeempresasé,igualmente,muitodiversaetemvindoaalterarse
aolongodotempo.

Tabelan.º1–TipologiasdeIncubadorasdeEmpresas
Tipo

Filosofia
Principal: Contato
com
IncubadorasMistas Faltadeempresas
Incubadoras
de Disparidades
Desenvolvimento
regionaisouLocais
Económico
Incubadoras
Falta
de
Tecnológicas
desenvolvimento
empresarial
IncubadorasSociais

Lacunassociais

Incubadoras
de Faltadeinovação
InvestigaçãoBásica

ObjetivoPrincipal

Objetivos
Secundários

Criarstartups
Desenvolvimento
regional

CriaçãodeEmprego Todos
Criação
de Todos
empresas

Estimular
o Estimular
a
empreendedorismo investigação;
startups
tecnológicas
Integração
de Criaçãodeemprego
categoriassociais
Investigação
Spinoffs

SectoresEnvolvidos

Foco nas
tecnologias

novas

Sectores sem fins
lucrativos
Altatecnologia

Fonte:Caetano,2012.
ContextualizandoparaocasoemanáliseaIncubadoradeEmpresasdeBaseRuraldeIdanhaa
Novatemumaentidadepromotoratripartida:aDireçãoRegionaldeAgriculturaePescasdo
Centro,proprietáriadosterrenosacederàsempresas;aCâmaraMunicipaldeIdanhaaNova,
entidade que gere o funcionamento da incubadora e proporciona apoio administrativo,
técnico e facilita os contactos com as entidades financiadoras e, o Instituto Politécnico de
Castelo Branco (Escola Superior Agrária) responsável pelo acompanhamento científico e
facilitador da transferência tecnológica. Não existe uma entidade financiadora específica, o
financiamentodasempresasqueseestabelecerem noâmbitodaincubadoraserásuportado
pelosprópriosempresárioscomrecurso,eventual,aocréditobancário.
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Tratase de uma incubadora de base rural, especializada, uma vez que se destina a apoiar,
exclusivamente,aconstituiçãodeempresasagrícolas.Relativamenteàtipologiaapresentadaa
Incubadora de Empresas de Base Rural de IdanhaaNova apresenta características híbridas,
comuns às incubadoras de desenvolvimento regional e às mistas: com efeito, o projeto da
incubadora pretende atrair empreendedores, criar empregos e novas empresas numa
perspetiva de desenvolvimento de uma região cujos principais recursos endógenos se
encontramnosectoragrícola.

3–CasoEstudo:AIncubadoradeEmpresasdeBaseRuraldeIdanhaaNova
3.1–BreveCaracterizaçãodoConcelhodeIdanhaaNova
Localizado na NUT III Beira Interior Sul (juntamente com os municípios de Castelo Branco,
penamacoreVilaVelhadeRódão),fazendofronteiracomEspanha,omunicípiodeIdanhaa
Novaocupaumasuperfícieterritorialde1416,3Km2eapresenta,em2011,umapopulaçãode
9703habitantes;adensidadedemográfica,umadasmaisbaixasdoterritórioportuguêséde
6,9habitantes/Km2.
OsdadosdemográficosdisponibilizadospeloINE(INE,2012)mostramquesetratasedeum
concelhoemrecessãodemográficaecomelevadosíndicesdedependênciadeidosos(78,5)e
deenvelhecimento(448,3).

Quadro1–Populaçãoresidente(n.º)evariaçãopopulacional(%)
Município
IdanhaaNova

1991
(n.º)
13.630

2001
(n.º)
11.659

2011
(n.º)
9.597

1991/2001
(%)
14,5

2001/2011
(%)
17,7

Fonte:INE(2012)

Os dados dos três últimos censos registam uma perda populacional contínua: o concelho
perdeu 14,5% da população entre 1991 e 2001 e volta a perder 17,7% entre 2001 e 2011
(quadro1).Noquerespeitaàestruturaetáriaosdadosobtidosnoúltimocensoencontramse
sintetizadosnoquadro2.

Quadro2–Estruturadapopulaçãoresidenteporgrupoetário(%)eíndicedeenvelhecimento
em2011
GrupoEtário

014

1524

2564

65

IdanhaaNova

8,8

7,9

42,6

40,8

Índice
envelhecimento
448,3

de

Fonte:INE(2012)

Estes dados mostram uma acentuada concentração nos escalões etários de topo e,
consequentemente,umestreitamentonosescalõesmaisjovens.
Osdadosdemográficosmostramquearegiãonãotemcapacidadedeatraçãopopulacionalo
que justifica o valor de 2,53% na taxa de crescimento efetivo e de 2,33% na taxa de
crescimentonatural(INE,2012).
A dinâmica demográfica do concelho é, segundo estes dados, preocupante: um decréscimo
populacional acentuado aliado a um progressivo envelhecimento; deste modo o capital
humanoassumesecomoumfatorcríticoaodesenvolvimento,tornandoprementeaadoção
demedidasquevisemafixaçãodepopulaçãojovemequalificadanomunicípio.
Aestruturaempresarialdoconcelhoapresentasemuitodébil:segundodadosdoINE(2010)
existiam no concelho, em 2009, 609 empresas ou seja uma densidade empresarial de 0,4
empresas/Km2; no que respeita à sua dimensão tratase de muito pequenas e pequenas
empresas, sendo que 601 empresas empregam menos de 10 trabalhadores, 7 empresas
empregam entre 10 e 49 trabalhadores e, apenas, 1 empresa emprega mais de 50
trabalhadores.Noconjuntoestasempresasgeramumvolumedevendasde74,7milharesde
euroseempregam1319pessoas.
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O contexto empresarial no concelho tem sido marcado por uma progressiva diminuição do
número de empresas em atividade (redução de 45,5%, entre 2000 e 2008) e,
consequentemente, pela diminuição acentuada do número de trabalhadores registandose
umaquebrasuperiora100%,nomesmoperíodo(CEDRU,2011).
Noquerespeitaàestruturadoemprego(INE,2010)verificaseumapreponderânciadosector
terciárioqueemprega49,7%dosativos,faceaos19,1%quetrabalhamnosectorsecundário.O
sectorprimário,aoempregar31,2%dosativos(amédianacionaldetrabalhadoresnosector
primárioéde5%),assumeumimportantepapelnaeconomiaregionalsendoumdossectores
chaveparaocrescimentodoPIBregional.
Seguindo a nomenclatura CAERev.3 e de acordo com os dados estatísticos (INE, 2010) a
atividadeempresarialdoconcelhodeIdanhaaNovacentrasenossectoresdocomérciopor
grosso e retalho (28% das empresas), do alojamento, restauração e afins (20%), dos outros
serviços(8,4%)edaindústriatransformadora(6,9%).
Aindústriatransformadoraassenta,fundamentalmente,nossubsectoresagroalimentar(45%
donúmerodeempresas,10,3%doVABregionale6,9%dovolumedenegócios)emadeirae
cortiça (21% do número de empresas na indústria transformadora); esta estrutura industrial
remete, novamente, para a importância do sector primário na região uma vez que estas
empresaslaboram,essencialmente,matériasprimasregionais(CEDRU,2011;INE,2010).
No que respeita à qualificação dos ativos, os dados do quadro 3 indicam que, no geral, os
ativosdoconcelhodeIdanhaaNovaapresentamumbaixoníveldequalificação,factoqueé
limitativoaoestabelecimentodeempresasemsectoresdemédiaealtatecnologia.

Quadro3–Qualificaçãodapopulaçãoresidenteem2001
UnidadeTerritorial

IdanhaaNova

Proporção da população
residente c/ ensino
superior
(%)
2,1

Proporção da população Taxadeanalfabetismo
residentec/pelomenosa (%)
escolaridadeobrigatória
(%)
17,0
32,1

Fonte:Datacentro(2012)

Osdadosestatísticosreferentesaoempreendedorismoapenasseencontramdesagregadosao
nível da NUT III, não existindo assim, todos ao nível concelhio, razão pela qual no quadro 4
apenasseapresentaosdadosreferentesàNUTII(Centro)eàNUTIII(BeiraInteriorSul).

Quadro4IndicadoresdeEmpreendedorismo
UnidadeTerritorial

Centro
BeiraInteriorSul

Taxa de natalidade de Taxa de sobrevivência de
empresas
empresasa2anos(%)
(%)
13,5
52,5
13,2
52,8

Taxa de mortalidade de
empresas
(%)
19,2
17,1

Fonte:Datacentro(2012)

Os valores dos indicadores na Beira Interior Sul são semelhantes aos valores registados na
Região Centro; o valor da taxa de sobrevivência de empresas a 2 anos remetenos e para a
necessidadedepolíticaspúblicasqueapoiemoarranqueeconsolidaçãodasnovasempresas
e,nestecontexto,asincubadorasdeempresasassumemparticularimportância.
OconcelhodeIdanhaaNovaencontraseprovidodeumaboarededeestradasmunicipaise
nacionais,queligamassuasprincipaislocalidadeseoconcelhoàregiãoenvolvente,incluindo
asligaçõestransfronteiriçascomEspanha.Aprincipalviadecomunicaçãoexistenteéa A23;
esta ligação, juntamente com a Linha Ferroviária da Beira Baixa, assumese como um
importante fator locativo, potenciador de um novo quadro de oportunidades económicas
(CEDRU,2011).
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3.2–AIncubadoradeEmpresasdeBaseRuraldeIdanhaaNova
AIncubadoradeEmpresasdeBaseRuraldeIdanhaaNova(IEBRIN)éumprojetoconjuntoda
CâmaraMunicipaldeIdanhaaNova(CMIN),doInstitutoPolitécnicodeCasteloBranco(IPCB)
e do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
(MAMAOT)atravésdaDireçãoRegionaldeAgriculturaePescasdoCentro(DRAPC),quetem
como objetivos principais a dinamização da Herdade do Couto da Várzea (abandonada pela
DRAPCapósareestruturaçãodoMAMAOT)eapromoçãodoempreendedorismoagrosilvo
pastorilnoconcelhodeIdanhaaNova.
De acordo com os promotores o projeto da IEBRIN visa, também, os seguintes objetivos
específicos(IEBRIN,2011):
x Constituir um mecanismo de acesso à terra, que contribua para a ampliação e
consolidaçãodaagricultura,local,regionalenacional;
x Criar condições para o aparecimento de empresas de base rural produtivas e
sustentáveisquevenhamaestimular,indiretamente,outrossetoresdaeconomia;
x Contribuir para o rejuvenescimento do sector primário no território e do seu tecido
empresarialdandoprioridadeaosjovensagricultores;
x Promover a ligação entre o meio científico e a comunidade através da concretização
deideiasemnegóciosinovadores;
x Fomentar a ligação a redes homólogas internacionais, para intercâmbio de
experiênciasecontatos,eestimularacomercializaçãoparaoexterior;
x Criar um conjunto de serviços de apoio às empresas em incubação, bem como
mecanismosdeacessoaomeiocientíficoetecnológico.
Estesobjetivosespecíficosvãoaoencontrodasoluçãodealgunsdosprincipaisproblemascom
que o município se depara nomeadamente o envelhecimento da população e do tecido
empresarial,oreduzidonúmerodeempresaseseucaráctertradicionalemqueainovaçãoea
orientação para o mercado necessitam de estímulo. Por outro lado, pretendeuse colmatar
algunsdosfatoreslimitantesàfixaçãodejovensagricultores,comoporexemplo,oacessoao
mercado da terra e a falta de apoio técnico para a conceção e implementação do plano de
exploração.
Noquerespeitaaáreasdeinvestimentopreferenciaisforamdefinidasasseguintes:
x Produçãoagrícolaintegradaoubiológica(hortícolas,pomares,cereais);
x Olival;
x Produçãodeplantasornamentais,aromáticasemedicinais;
x Produçãodecogumelos;
x Produçãodesementesepropágulos(variedadesregionaisououtrasdeinteressepara
bancosdegermoplasma);
x Produção,embalamentoecomercializaçãodeprodutoslocais;
x Produçãoanimaltradicionalebiológica;
x Engordaeacabamentodeanimais;
x Desenvolvimentodeprojetosdeinvestigaçãoagropecuária;
x Projetosdeturismoemespaçorural;
x Outros serviços (consultoria agrícola, comercialização de máquinas e equipamentos
agrícola,porexemplo).
Nadefiniçãodestasáreasforamtidasemcontaascaracterísticasedafoclimáticasdoconcelho.
Aprioridadedadaaempresasqueprivilegiemosmétodosdeproduçãointegradooubiológico
justificasepelofactodaautarquiaterassumidoocompromissodasustentabilidadeemtodaa
suaáreadeatuação.
No que respeita à estrutura de gestão, a IEBRIN será dirigida por um técnico nomeado pela
CMIN. É à Comissão de Avaliação, Acompanhamento e Supervisão (CAAS), constituída por 3
elementosemrepresentaçãodecadaumadasentidadespromotorasquecompeteanalisare
avaliarascandidaturas,emitirparecertécnicosobreaseleçãodascandidaturas,acompanhar
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odesenvolvimentodasempresasselecionadas,analisarperiodicamenteosseusresultadose,
seforcaso,aconselharaosempresáriosaadoçãodenovasestratégias.Sesejustificar,aCAAS
podeconvocarperitosparaparticiparemnasreuniõeseemitiremparecerestécnicos.
AáreadaherdadedoCoutodaVárzea(552ha)foidivididaemtrêstiposdeespaços:
x Espaços livres para produção – que dizem respeito às áreas destinadas ao
desenvolvimentodeprojetosdeproduçãopecuáriaeagrosilvopastoril;
x Espaçosurbanos–querespeitamaosedifícioseconstruções,suscetíveisdeutilização
complementar ou auxiliar às atividades produtivas, incluindo a residência dos
candidatosouparaatividadescomplementaresautónomas;
x Espaçosassociativos–osdestinadosaocupaçãoporentidadesdecarácterassociativo.
O processo de candidatura à IEBRIN processase do seguinte modo: os candidatos
(empresários em nome individual ou empresas) manifestam o seu interesse através do
preenchimentodeumformulárioondeseidentificaecaracterizaoprojetoouideiadenegócio
a desenvolver; este formulário é entregue na CMIN que o encaminha para o técnico
responsávelpelaIEBRINparaorganizaçãododossiêdecandidatura;seguidamenteosdossiers
serãosubmetidosaumaprimeiraapreciaçãoporpartedaCAAS.
Apósestaanálise,oscandidatosqueapresentemosprojetosconsideradosmaisinteressados
sãoconvidadosaformalizarasuacandidaturaatravésdaapresentaçãodeumformuláriode
candidatura,deumestudodeviabilidadetécnica,económicaefinanceirae,ainda,poroutra
documentaçãotidacomonecessária.AscandidaturassãoentreguesnaCMIN,validadaspelo
técnicoresponsávelesubmetidasaumnovoprocessodeavaliaçãoporpartedaCAAS.Após
análiseeavaliaçãodaCAASascandidaturasaprovadasterãodeserhomologadasporparteda
CMIN.
No que respeita às condições de elegibilidade do projeto, exigese um investimento pessoal
mínimo de 5.000€ e, o candidato deve demonstrar que estão asseguradas as fontes de
financiamentoparaototaldoinvestimentoprevisto.
Osprojetosserãoavaliadosdeacordocomoscritériosqueseguidamenteseapresentam:
x Serjovemempresárioagrícolaoucriaroseupróprioemprego;
x Projetosinovadores,técnicaeeconomicamenteeficientes;
x Projetosemáreasprioritáriaspreviamentedefinidas;
x Criaçãodepostosdetrabalho;
x Projetosambientalmentesustentáveis;
x Fixaçãoderesidêncianaexploraçãoouemlocalquenãodistedamesmaemmaisde
10Km;
x SerlicenciadopelaEscolaSuperiorAgráriadoIPCB;
x Projetoseficientesnautilizaçãodaágua;
x Percentagemdecapitaisprópriosnofinanciamentodoinvestimento;
x Projetoscommaiorvaloracrescentadoparaodesenvolvimentolocal.
Apósaaprovaçãodoprojeto,osseuspromotoresassinamcomaCMINumcontratoreferente
às condições de incubação, nomeadamente as condições de utilização dos espaços
contratados,asregrasdeacessoeutilizaçãodasinfraestruturaseserviçoscomuns,osvalores
dasrendasapagar,osprazosdeduraçãodoscontratosecondiçõesderenovação,assanções
pornãocumprimentodocontratoeascláusulasderescisãoouexclusão.
Os promotores dos projetos aprovados receberão, gratuitamente, diversos tipos de apoio: a
CMIN disponibiliza apoio técnico – administrativo, faculta a informação sobre programas
nacionais e comunitários especialmente orientados para o apoio às suas iniciativas
empresariais,facilitandolhesocontactocomasentidadesresponsáveiseapoiaaorganização
das candidaturas; no que respeita ao apoio financeiro, a CMIN facilita os contactos com
instituiçõesfinanceiraseapoianaformalizaçãodospedidosdefinanciamento.
AEscolaSuperiorAgráriadoIPCB(ESACB)forneceapoiocientíficoetecnológiconaformade
consultoria (durante todo o período de vida útil do projeto) e formação profissional ao

329





14.ºWORKSHOPAPDR|EMPREENDEDORISMOEDESENVOLVIMENTOREGIONAL
5deOutubrode2012|ESCEInstitutoPolitécnicodeSetúbal
promotor. Estes beneficiarão, também, de acesso privilegiado aos laboratórios e outros
serviçosdaESACB.
Operíododepermanêncianaincubadoravariaconsoanteosprojetoseosespaçosaatribuir:
osespaçosassociativostêmumperíododeutilizaçãode4anosaoqualpodeseracrescentado
maisumanoporindicaçãodaCAAS,osespaçoslivresparaproduçãopodemserocupadospor
umperíodode7anos,renováveisanualmenteatéummáximode10anos;osespaçosurbanos
estãoassociadosaoperíododepermanênciadoprojetodeinvestimento.
Nocasodeprojetosqueimpliquemplantaçõesdeespéciesarbóreasouprojetoscomvolumes
deinvestimentoelevados,aprazomáximodepermanênciaéde20anos.
AIEBRINapesardeserumprojetorecente(oprimeirocontratofoiassinadoemOutubrode
2011),temvindoaserimplementadoabomritmo.Dos552hadaáreatotaldaHerdadedo
CoutodaVárzeajáforamatribuídos(atéJunhode2012)481,26hatendosidoconstituídas45
novasempresas,amaioria(91%)empresasatítuloindividuale9%sociedades.
AIEBRINapesardeserumprojetorecente(oprimeirocontratofoiassinadoemOutubrode
2011) tem vindo a ser implementado a bom ritmo. Dos 552 ha da área total da Herdade do
CoutodaVárzeajáforamatribuídos463,73haatravésde40contratosassinadosatéJunhode
2012.Foramconstituídas40novasempresas,amaioria(92,5%)empresasatítuloindividuale
7,5%sociedades.
No que respeita ao género, 51,4% dos promotores individuais são mulheres e 48,6% são
homensAidademédiaéde33,5anos,variandoentreomínimode23eomáximode58anos
(Figura1).Ospromotoressão,maioritariamente,oriundosdaRegiãomasexistemvárioscasos
de promotores com origem em grandes centros urbanos e um deles é de nacionalidade
japonesa. Alguns daqueles promotores são detentores do grau bacharel e/ou licenciado e
fixaram ou pretendem fixar residência no concelho de IdanhaaNova. Esta situação vai
permitir reduzir o índice de envelhecimento e a taxa de analfabetismo e aumentar a
qualificaçãomédiadosresidentesnoConcelho.


Figura1DistribuiçãodasidadesdospromotorescomcontratosassinadoatéJunhode2012
(N=40;idademédia=33,5anos).

No que diz respeito às atividades praticadas verificase que elas são diversificadas e
apresentam algum carácter inovador face aos sistemas de produção agrícola tradicionais do
concelhodeIdanhaaNova.Osdadosconstantesdoquadro5referemseaJunhode2012.

Quadro5–OrientaçãoProdutivaeáreaocupada(ha)dasempresasconstituídasnoâmbitoda
IEBRIN.
OrientaçãoProdutiva
Frutosvermelhos(N=23promotores)

ÁreaOcupada(ha)
104,20

%
22,47
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Mirtilos
Cerejas
Groselha/amora
Olival(N=2promotores)
Horticultura(N=7promotores)
Apicultura(N=1promotor)
Culturas Arvenses (exportação e milho alvo, alpista e colza) (N=2
promotores)
PlantasAromáticaseMedicinais(N=3promotores)
Melhoramentoanimal(N=1promotor)
Bovinosdecarne(N=1promotor)
Total

(75,90)
(16,03)
(12,27)
40,96
107,61
0,74

8,83
23,21
0,16

80,93
7,68
52,38
69,23
463,73

17,45
1,66
11,30
14,93
100,00%


Daanálisedoquadro5éderealçaraáreaocupadapelos“frutosvermelhos”(cercade¼da
áreatotalocupada)queéumaatividadenovanaregiãoe,nestecaso,claramenteorientada
paraomercadointernacional.Jánaorientaçãoprodutivaculturasarvensesparaexportaçãoe
tambémparaproduçãodemilhoalvo,alpistaecolza,ainovaçãoestánautilizaçãodométodo
deproduçãobiológicoemdetrimentodosmétodosconvencionais.Derealçarqueassementes
produzidas destinamse a uma indústria de alimentos para animais de companhia também
localizadanoconcelho.
Nos hortícolas, o destaque vai para a produção de hortícolas frescas variadas, melancia sem
sementeemelanciadepolpaamarela,produtosinovadoresevalorizadospelomercado.

4–Conclusões
AIEBRIN,em8mesesdefuncionamento,permitiuacriaçãode40novasempresassendo37
empresas em nome individual e 3 sociedades. Maioritariamente são geridas por jovens
empresários (a idade média é de 33,5 anos) oriundos da região (NUT III) com qualificação
académicaeprofissional.Algunsdestesempresáriossãoprovenientesdezonasurbanascom
formaçãosuperiorqueresolveramfixarsenoconcelhodeIdanhaaNova.
Atendendo à forte recessão demográfica que afeta a região a atração populacional,
nomeadamentedejovens,constituiumamaisvaliaparaoconcelho.
Noquerespeitaàorientaçãoprodutivaverificasequealgumasempresascontinuamaapostar
emproduçõestradicionais,comooolivaleaproduçãoanimal;outrasoptarampelainovação
de processo, através da implementação do modo de produção biológico e, outras, optaram
porinovaraoníveldoprodutocomaintroduçãodenovasculturasnaregiãocomoéocasodo
mirtilo,dagroselhaedaamora.
Emtodasasempresasregistaseumaorientaçãoparaomercadoe,emmuitoscasos,verifica
seumaintegraçãovertical,sendoqueasmatériasprimasaquiproduzidassãotransformadas,
também,aníveldoconcelho,criandoseumacadeiadevalorpotenciadoradoVABregional.
A transferência de tecnologia e de conhecimentos, subjacente ao processo de inovação nas
empresas,épossíveldadaapresençadoIPCBenquantoinstituiçãocopromotoradoprojeto.
A IEBRIN ao potenciar a reestruturação e revitalização do sector agrícola, a constituição de
novas empresas e consequente criação de emprego e a possibilitar o estabelecimento de
dinâmicas de rede entre a produção agrícola e a transformação agroindustrial, assumese
comoumprojetoâncoraparaodesenvolvimentodoconcelhodeIdanhaaNova.
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ACONTRIBUIÇÃODOBUSINESSNETWORKINTERNATIONAL(BNI)PARAA
DINAMIZAÇÃODOSNEGÓCIOSNASEMPRESAS.
JoaquimCarlosBahútdeMelo,bahutmelo@gmail.comI.S.C.A.P.
PaulinoManuelLeiteSilva,paulino@iscap.ipp.ptI.S.C.A.P.


Resumo: O Business Network International (BNI) é uma organização internacional de
referências de negócios, surgiu nos Estados Unidos da América em 1985, pela mão de Ivan
Misner.OBNIéumgrupodenetworkingestruturado,efocalizadonarealizaçãodenegócios
quecriaumambientefavorávelàtrocadeindicaçõesereferênciasqualificadasdenegócio.O
BNI dá ênfase especial no apoio mútuo e persistente motivação positiva. Networking é uma
palavra nascida no mundo da informática, que rapidamente foi adotada pelas mais variadas
organizações. No âmbito de empreendedorismo networking também retrata a rede de
contactos do empreendedor. Pretendese com este trabalho dar a conhecer o conceito
preconizado pelo BNI, bem como apresentar as suas vantagens para as empresas. Com este
tipo de networking o empresário ganha mais confiança, aumenta a sua rede de contactos,
oferecenegóciosaoutrosempresárioseaumentaassuashipótesesdesucesso.Nesteestudo
de caso, apresentase o funcionamento do BNI e a contribuição que esta organização tem
junto dos seus membros, no âmbito de empreendedorismo, de resultados e de
desenvolvimentopessoal.
Palavraschaves:Networking,EstratégiadasOrganizações,Empreendedorismo

Introdução
Enquadramento
Oelevadoníveldeendividamentodospaísesobrigouacortesnasdespesaspúblicas,resultou
noaumentododesempregoenadiminuiçãodacriaçãodeemprego.
Ointeressepeloempreendedorismo,éactualmenteensinadonasuniversidadesportuguesas,
é motivado pelo reconhecimento da importância das micro empresas, e pequenas e médias
empresasnotecidoempresarialportuguês.
Asempresasoperamnummeioenvolventecadavezmaiscomplexo,emconstantemudançae
com elevado grau de incerteza. O empreendedorismo é considerado um caminho onde os
empresários procuram de novas oportunidades, sem ter em conta os recursos que têm
controlados,(StevensoneJarillo,1990).
NaopiniãodeAntoncic(2007),asempresascommaioresdesempenhoseníveldecrescimento
são as que mostram sentido empreendedor do que as outras que não o têm. O
empreendedorismo,hoje,deveservistocomouminstrumentoqueasempresasdesenvolvem
constantemente(Dessetal.,2008).
O empreendedor é o indivíduo profissional que através da sua forma inovadora de agir
modifica uma qualquer área do conhecimento humano. Pela forma diferente com que se
dedica às actividade de organizar, administrar e executar, com o objectivo de gerar riqueza,
transformaosaberebensemnovosprodutosounecessidades,logoumnovométododefazer
oupensar.
Asvalênciasdeumempreendedor,segundoMeloNetoeFroes(2002),são:Conhecimento–
saber aproveitar as oportunidades, dominar a gestão, ser pragmático e responsável, ter
capacidade de resolver problemas sociais; Habilidades – Ter iniciativa e visão clara; ser
equilibrado, participativo e atento aos detalhes, ágil; saber trabalhar em equipa, negociar,
pensar e agir estrategicamente; ser criativo, crítico flexível, focado, habilidoso e inovador;
Competências – ser visionário, persistente, consciente, competente; ter sentido de
responsabilidade e de solidariedade; Posturas – Ser profissional, ético, determinado,

333





14.ºWORKSHOPAPDR|EMPREENDEDORISMOEDESENVOLVIMENTOREGIONAL
5deOutubrode2012|ESCEInstitutoPolitécnicodeSetúbal
transparente,apaixonado,comprometidoeleal,bemcomoserinconformadoeindignadocom
ajustiçaeadesigualdade.
Ao executar um negócio significa servir uma comunidade de pessoas que conhecemos,
negociando com clientes que eram nossos amigose amigos dos nossosamigos, (Misner, I. e
DavisR,2006).Seestabelecermosalianças,arededecontactosedeserviçosaumenta.
Asaliançasentreempresastêmumpapelchavenoempreendedorismodeparcerias,jáque,
na opinião de MontoroSánchenz et al., (2009), pode ajudar as grandes e as pequenas
empresas, a serem mais empreendedoras. As parcerias permitem às empresas inovarem e
procurarem novos mercados. De facto são estas as razões essenciais para a sua formação
parcerias no geral, e em particular para as pequenas empresas que não possuem recursos
suficientesparadesenvolveremactividadesinovadoras.

Desenvolvimento
Revisãodaliteratura
Segundo Zhao e Aram (1995), a rede de negócios para os empresários, funciona como o
caminhodeacessoarecursosnãocontroladospelosempresários,epodeinfluenciarosucesso
dosseusnegócios.
Para Carrera (2011), uma rede de negócios não vale pela sua quantidade, mas sim pela sua
qualidade. A qualidade de uma rede depende do grau de envolvimento que estabelecemos
com cada contacto, senão em vez de uma rede de contactos teremos uma “colecção de
cromos”.
Portanto, a rede potencia ao empresário recursos intangíveis (Coleman, 1988), também
Granovetter(1983),salientouqueosempresárioscujasredessãoconstituídasprincipalmente
porlaçosfortes(famíliaeamigos)estãosujeitosateracessoamenosinformaçãodoqueos
empresários com muitos conhecidos (laços fracos). Dizem Fischer e Reuber (2003), que os
empresários de sucesso necessitam de desenvolver a sua rede para além do seu meio
envolvente.
SegundoSanábio(2001),asexplicaçõesparaosucessodeumnegócioestãorelacionadascom
aconfiançanacapacidadeeesforçoindividualdoempresário.
Para Wernerfelt (1984), os recursos das empresas são tangíveis, físicos e financeiros, e
intangíveis, conhecimento. Na opinião de Barney (1991), os recursos são classificados em,
recursos humanos  conhecimento, experiências, juízos de valor, propensão de riscos e
sabedoria individual; recursos organizacionais – história, relações de confiança, comunicação
formaleinformal;recursosfísicos–instalações,máquinaseequipamento.
Mesmo quando o empreendedor preenche as valências de conhecimento, habilidades,
competênciaseposturas,definidasporMeloNetoeFroes(2002),nãoésinónimodesucesso
garantido,énecessárioqueomercadosaibadasuaexistência.
A construção de uma empresa baseada na propaganda ‘boca a boca’ requer a geração de
referênciasdeumaformasistemática.Exigeumcompromisso,dedicaremumaquantidadede
tempoeesforçoparaoestabelecimentoderelacionamentos,iremosobteredarcadavezmais
referências. Têm de aprender uma nova maneira de fazer negócios, (Misner, I. e Davis R,
2006).
YaneSorenson(2003)defendemqueosempresáriosquetenhamumaculturaorganizacional
baseada no trabalho de equipa, implementam uma cultura empreendedora o que se revela
importantenocrescimentosustentáveldasempresas.
NotrabalhodeBrüderlePreisendörfer(1998),arentabilidadedasempresasindicaquequem
estáassociadoaumaredeparecetermaiorpossibilidadedeasuaempresasobreviver,eem
menor escala o crescimento para as empresas recémcriadas. Continuam Brüderl e
Preisendörfer (1998), a rentabilidade da empresa indica que a rede é importante para as
empresas,independentementedoseutempodeexistência,equeotrabalhoemredenãose
limitasóàcriaçãodeumnovoempreendimento.
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O sucesso das PME e seu crescimento é uma grande fonte de interesse e preocupação para
investigadoresedecisorespolíticos,poisreconhecemàsPME’sasignificativacontribuiçãona
criaçãodeempregoedesenvolvimentoeconómico(FischereReuber,2003).
Commaisde145.000membrosnomundointeiro,BNIéamaiorrededenegócioseamaior
organizaçãodemarketingporreferênciasnomundo.Noanode2011,oBNIgerou6,9milhões
de referências, resultando em valor de US $ 3,1 bilhões de dólares em negócios para seus
membros(acedidoem1deagostode2012emhttp://www.bni.com/).

Metodologia
Enquadramento
NesteestudodecasopretendeseestudaracontribuiçãodoBNInodesenvolvimentoregional,
bemcomomostrarqueoBNIpodeserumcaminhoparadaraconhecerasempresaseosseus
empresários na região em que estão inseridos. Para tal foram colocadas duas questões de
investigaçãoprincipais:
Comoaumentaradivulgaçãodonegóciodeumapequenaempresaouempresárioemnome
individualcomuminvestimentopossíveldesuportar?
Como transmitir aos membros da rede de contactos de uma empresa, grupo local do BNI, a
confiançaeoprofissionalismoempenhado?
Otrabalhodecampodestainvestigaçãoiniciouseemjulhode2012eterminouemagostode
2012.Esteestudodecasoqualitativofoiabordadodeformainterpretativa.Nestainvestigação
existiuapreocupaçãoemcompreenderaconcepçãoeaorgânicaqueestádentrodoconceito
BNI. Apesar de um dos investigadores ser membro do BNI e já deter algum conhecimento
sobreoBNI,recorreuseaconversasinformais,àobservação,aconsultadetextoseelaborou
uminquérito.Orecursoaestesmétodosdeinvestigaçãotemporobjectivovalidareconfirmar
ainformaçãoobtida(Yin,2009).
Paraalémdisso,reforçaseasconclusõesobtidasatravésdeumatriangulaçãometodológica.
No âmbito do estudo de caso, analisouse os membros de alguns grupos BNI do distrito do
Porto.
Um dos investigadores assumiu um papel activo, uma vez que é membro de um grupo em
formação,noentanto,houveapreocupaçãoouviraopiniãodeoutrosmembros,directorese
presidentes de grupo activos – acrescentam valor pelo facto de serem membros de pleno
direito e acumularem funções de gestão do próprio grupo. Este tipo de investigação, já
previstonaliteratura,começoucomoconceitodeinvestigação–acção(Kaplan,1998).Mais
recentemente,em2010,ainvestigaçãointervencionista,quesebaseianosmesmosprincípios,
ganhoumaiorprojecçãoacadémica,quandoaconceituadarevistacientíficadecontabilidade
“QualitativeResearchinAccountingandManagement”dedicouumfascículoespecialaotema,
volume7de2010.Paraalémdisso,estetipodeinvestigaçãocomeçaaserhabitualnasáreas
dacontabilidadeedagestão(Oyadomari,Silva,Neto&Riccio,2011).
SegundoYin(2009),oestudodecasoéométodomaisindicadoquandosepretendeestudaro
comoeoporquêdedeterminadofenómenocontemporâneo.Aprincipalpreocupaçãocoma
utilização da metodologia de estudo de caso é a possível subjectividade por parte de quem
investiga,emconsequênciadaproximidadecomoobjectodeestudo.Nopresentecasotalnão
acontece,poisoinvestigador,apesardesermembrodeumgrupo,nãodesempenhanenhum
cargoremunerado,noBNI.
Por outro lado, Kaplan (1998), refere que investigação acção inovação acontece quando os
académicosestãoactivamenteempenhadosemajudarasorganizaçõesaimplementarnovas
ideias.ParaSundingeOdenrick(2010),oinvestigadoratendeàsexpectativasdosparticipantes
e actua como consultor e professor, mas com o objectivo de desenvolver a capacidade dos
participantes,emotivalos,queéocasopresente.Aparticipaçãoéactivaumavezquecomas
suasacções,oinvestigador,podealterarocomportamentodogrupoemqueestáinserido,o
queconfiguraumainvestigaçãointervencionista.
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SegundoWestineRoberts(2010),oobjectivodainvestigaçãointervencionista,éodefundir
teoriaepráticaemconjunto,doistiposdeimpressõesqueexpressamumaentidadedeusoe
de explicação, como as duas faces da mesma moeda. Procurase argumentos confiáveis que
expliquemeforneçamrazõesparaaadequaçãodasacçõestomadas.
Iniciouse este trabalho, em julho de 2012, com uma conversa informal onde estiveram
presentes, além de um dos investigadores, um dos directores de área do BNI. Esta conversa
teve por finalidade obter uma ideia mais precisa da organização BNI esclarecendo algumas
questões.Emagosto,apósreunircomumdirectordeárea,foimarcadaumareuniãocomum
dos dois directores executivos do BNI Norte de Portugal, com o objectivo de solicitar
informação adicional mais precisa da actividade, nomeadamente performance e evolução,
desenvolvidapelosgruposBNI.Areuniãodurou90minutos,foramabordadosoutrosaspectos
do BNI, nomeadamente a ligação do BNI Norte ao Brasil e Moçambique, além do pedido da
informaçãopertinenteparaapresenteinvestigação,equefoidisponibilizada.
Asentrevistasforamsemiestruturadaseabertas,aconteceramaseguiràreuniãosemanaldo
respectivo grupo, conseguindose assim reter em conversas normais, as informações
necessáriasàinvestigação,tendoporbaseasexperiênciasvividaspelosentrevistados.Houve
perguntas comuns aos vários entrevistados de modo a testar a validade da informação
prestada por cada um. No entanto, também se deu oportunidade aos entrevistados de
efectuar uma abordagem a temas não contemplados na estrutura da entrevista, o que
permitiuabordarnovostemas.
As observações foram do género participante e directa, pois pretendeuse perceber de que
forma as actividades, comportamentos, relações, acções sociais, e eventos realizados e/ou
participados pelos observados, influenciam a participação no grupo. Houve também a
preocupação com as reacções dos entrevistados, por exemplo, observar se respondem
espontaneamenteousepensamcuidadosamentenoquedizem,sereagempositivamenteou
negativamente sobre algum tema, que expressões faciais evidenciam, a maneira como
interagem,entreoutrasobservações.Asobservaçõesforamregistadaslogoquepossível.
Recebidaseanalisadasasrespostas,osinvestigadoresobtiveramaconfirmaçãodasmesmas
atravésdeconversastidascomosinquiridos.
Podese dizer que o plano de investigação correu conforme estava previamente definido,
tirando um ou outro revés sem grande influência no plano. A entidade objecto de estudo
surgiuumavezqueumdosinvestigadorémembroactivodoBNI.
Com algum conhecimento das principais revistas da especialidade, e autores começouse a
fazer a recolha o mais abrangente possível, acerca do tema networking, quer em artigos
publicadosemrevistascientíficas,queremobraspublicadas,enainternet.
O contacto de um dos investigadores com o BNI realizouse algures em 2007, através dos
actuais directores executivos da zona norte, num jantar da Academia do Bacalhau do Porto.
Nessaalturaoinvestigadorestavaameiodoseupercursoacadémicomascomoobjectivode
setornarumempreendedor,eapesardetersalientadoquenãopoderiaaderirnaaltura,foi
namesmaconheceroconceito,visitouumgrupojáestruturado,oBNILidador,egostoudo
queviueouviu.Em2012/04/19umdosinvestigadoresaderiuaoBNIIN,desdeentãotemtido
uma participação activa no grupo, dá referências, referência oportunidades de negócio ou
contactos específicos; leva visitas, pessoa individual ou colectiva para conhecer o conceito e
respectivo grupo; realizou reuniões umaum, reunião entre dois membros do grupo com a
finalidade de se conhecerem pessoal e empresarialmente, e com a perspectiva de alavancar
oportunidades;dátestemunhos,testemunhopessoal,queétornadopublicoaogrupo,deum
bom trabalho realizado por outro colega do grupo; estabeleceu parcerias com colegas de
outrosgruposBNI,contribuiparaaformaçãodeumapowertimedentrodogrupo,participa
nos eventos, convívios e networking, fora dos horários da reunião semanal do grupo, e nos
eventos de outros grupos. Mesmo sendo de uma área de negócio que requere um nível de
confiançaacimadamédiaparapoderserreferenciado,taljáaconteceu,emjulhode2012.Em
resumoforçadevendasdeumdosinvestigadoreséoseugrupo.
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Foirealizadoumquestionáriocomoobjectivodeconheceracontribuiçãodecadamembroe
validarainformaçãorecebidadoBNI.

Análisedaevidência
SegundoRyanetal.(2002),todaaevidênciarecolhidadeveseranotada,deformacoerente,
para que a análise do caso esteja documentada, e se possa demonstrar que os resultados
obtidos,noestudodecaso,sãofiáveis,podendoserexaminadosporoutro(s)investigador(es).
Estes autores referem, na investigação de um estudo de caso, é fundamental que os
investigadorestenhaadoptadométodoseprocedimentoscredíveiseapropriados.
NarecolhadaevidênciateveseapreocupaçãodeusaroBNIecruzouseainformaçãocomos
membrosdogrupo,garantindoafiabilidadedainformação.

Estudodecaso
Enquadramento
“OBNInãoéparatodos,enemtodossãoparaoBNI”,BNI.Asempresasrepresentadaspelo
seu gestor ou quadros intermédios são convidados a participar numa reunião, o objectivo é
queapreendamoconceitoenofinalfaçamavaliaçãoseestetipodemarketingbocaabocavai
deencontroàestratégiadasuaempresa.ContudosomentedevemparticiparemgruposBNI
empresas que tenham capacidade de crescimento e sejam profissionais competitivos no
mercadoemqueoperam.
Um dos investigadores participou numa primeira reunião em 2007, num grupo estruturado,
comoobjectivodeconheceroreferidogrupoeoconceitoBNI.Emfinaisdemarçode2012,
foinovamenteconvidadoaparticiparnumareuniãoqueaceitou,vistoquejáestavaaterminar
o seu percurso académico e se tinha tornado empresário, mas agora de um grupo em
formação, foilhe sugerido que deveria conhecer um grupo já estruturado e em pleno
funcionamento,oqueaconteceuemabrilde2012.OBNIéumaorganizaçãodinâmicaeestá
sempreemevolução.
Os planos de negócios mais tradicionais incluem o orçamento para publicidade, mas
dificilmente reflectem os gastos e rendimentos do “partir pedra” necessários ao
desenvolvimento do negócio, quer por relações familiares e de amizade ou por geração
referências, quando muito referem um item para almoços de negócios (Misner, I. e Davis R,
2006).

ComoactuaoBNI
NosgruposBNIháumareuniãodetrabalhocomaperiodicidadesemanalemqueohorárioé
comum,areuniãoiniciaseàs6h30meterminaàs8h30m.
Nosgruposemformaçãoostemasabordadosnareuniãosão:oqueéoBNI;comofunciona;
esclarecimentodedúvidas;apresentaçãodosparticipantes,membroseconvidados;trocade
referências, obrigados por negócios fechados; outros assuntos do interesse do grupo, a
reunião é liderada pelo director e/ou pelo directorassistente e há flexibilidade de tempos
usadosnosdiversospontosdareunião.
O funcionamento de um grupo estruturado é diferente existe uma equipa de liderança que
coordenaareunião,apresentamse,informamoquesepassounasemanaanterior,oquese
vaipassarnassemanaspróximas,queactividadesirãoacontecer,apresentamopalestranteda
semana, informam o grupo de quem é o membro líder nas várias contribuições ao grupo.
Seguidamente,etalcomonosgruposemformaçãoéfeitaaapresentaçãodosparticipantes,
membros e convidados; troca de referências, obrigados por negócios fechados; não há
flexibilidade de tempos usados. O tesoureiro pertencente à equipade liderança, é que faz o
controlodotempoassinalaaaproximaçãodolimitedetempobatendocomumavezcoma
canetanumcopo,quandoterminaotempoaquetemosdireitobateduasvezesnocopo,eo
membrooradordevepararimediatamentedefalaresentarse.
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Aspresençasparaosmembrosdevemdeaconteceràs6h30m,eparaasvisitasàs6h45m.O
pequenoalmoçoéselfserveedepéparafacilitaronetworking,ostemasabordadosdevem
serprofissionais,recomendaseatodosquenãosedevefalardepolítica,religiãoedesporto,
poissãotemasqueeventualmentepodempromoveradiscórdia.
As razões das reuniões são essencialmente para promover os negócios, mas também para
aumentar a interacção entre os empresários, estabelecendo assim laços de confiança, dar a
conhecer as suas áreas de negócios de cada um dos membros, que clientes pretendem,
histórias de sucesso, dar testemunhos dos membros, ampliar a rede de contactos com as
presençasdasvisitas.
Nestasreuniõestodososmembrosestãoàvontadeparafalaremdosseusnegócios,poisnão
têm concorrentes no grupo em que estão inseridos, tratase da primeira regra BNI (só pode
existir uma área de negócios por grupo de trabalho). As visitas que serão internas,
pertencentes a outros grupos, podem permitir estabelecer parcerias; ou externas o que
poderá permitir a sua possível integração no grupo ou estabelecer negócios e/ou parcerias,
casoaactividadenãoestejabloqueadanogrupo.

SermembroBNI
SermembroBNIécomoterumaequipadevendedoresouforçadevendas,semcustos,istoé
sem pagar ordenados, subsídio de alimentação, despesas com viaturas, sem comissões nem
encargossociaiseseguros,poisafilosofiadoBNIé“Giversgain”,“seeutedernegócios,tu
vaisquerdarmenegócios”.
O membro BNI deve ter mentalidade de agricultor, como um bom agricultor que se levanta
cedoparairparaocampo,osmembrosBNItambémfazemestatarefavãoparaasreuniões
bemcedo.OquefazemosmembrosBNI?Eoagricultor?Oagricultorvaiprepararoterrenoe
plantarasementequequerveracrescer,assimfazemosmembrosBNIaoestarempresentes
nas reuniões é como preparar o terreno e a sua semente é a sua empresa e seu
profissionalismo.OsmembrosBNItêmquetrataloepromoveloaolongodasuacaminhada,
eomesmotrabalhoqueoagricultorquetemqueregar,tiraraservasdaninhaseprotegerdas
intemperestodoistoparanofinaltirarosrespectivosfrutos,exactamenteigualaosmembros
BNIquepretendemnegóciosfechadosaolongoassuassementeiras.
Logicamentequeestetipodeorganizaçãoestruturadaéacompanhadadeconvívioeeventos
paralelosparapotenciaraindamaisorelacionamentointerpessoaldostodososempresários.
Proporcionandoassimumenriquecimentopessoal.
Devesedareparaissodevesesaberouvir,poissealguémdizporexemplo,“Estouapassar
por momentos difíceis… pois voume divorciar!”, a resposta que devese dar será do tipo
“Óptimo!Poistenhohipótesedeprovarquesouteuamigo,conheçoumadvogadofantástico
quetevaiajudar!”.Essencialmente,devesepensarporqueoserhumanotemdoisouvidose
umaboca,nãoseráporquedevesesaberouvirefalaracertadamente?!
RecebesedoBNIodireitoàapresentaçãosemanalde60segundosaogrupo,cujamensagem
deve conter essencialmente, o nome do empresário, a empresa que representa, a área de
negócio,quecontactosprocura,devendosersempreobjectivo.Estatarefa/obrigaçãoéofacto
de maior dificuldade do nosso tecido empresarial, a forma de comunicar bem, utilizando a
linguagem verbal e gestual. Algo que os membros BNI vão aperfeiçoando com ajuda dos
directores, e com a oportunidade de ver como os outros colegas executam a apresentação
semanal de 60 segundos. Tratase da única coisa que o BNI não mede em termos de
performance individual, mas que todos reconhecem como um factor de desenvolvimento
empresarial,proporcionandoassimumenriquecimentodeextremaimportânciapessoal.
Temse também direito a apresentações de 10 minutos, rota dos palestrantes, esta
apresentação é mais longa e podese utilizar os meios que se entendam necessários para
divulgaraactividadedecadaum,edestamaneiraformaraforçadevendas,quesãoosoutros
membros,aestaremmaisatentosàssuasnecessidades.
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ParticiparnumgrupoBNIporquê?Porquepodeseajudareserajudadosaaumentarovolume
denegócios,atravésdereferênciasqualificadas,dáseerecebese,decontactosqualificadose
semcomissões.Permiteaumentararededecontactosdecadaum.
O conceito chave no marketing por referência são os relacionamentos. O sistema de
informação, apoio e direccionamento montado será baseado nas relações com outros
indivíduos e empresas. Marketing de referência funciona porque as relações são nos dois
sentidos:beneficiamambasaspartes(Misner,I.eDavisR,2006).

Vantagens
Do questionário realizado ao grupo X, do BNI Norte os membros destacaram ser positivo o
contributodoBNInoseunegóciopoisreferem,nomeadamente,quepassaramatratarmelhor
osseusclientes,amaiorvisibilidadedaactividadedassuasempresas,chegaraoutrossectores
deactividade,asparcerias,conhecernovosfornecedores,aumentodasvendas
As vantagens de pertencer a um grupo em lançamento são várias, nomeadamente: as
melhoresprofissõesesgotamse,aformaçãoémaisdetalhada,possibilidadedeintegraçãona
primeiraequipadeliderança,logomaiorexposição,maiorconfiançacomosactuaismembros.
Aprimeirafasedeumrelacionamentoéacrescentevisibilidade:tomaseconsciênciadoquea
outrapessoafazeviceversa.Emtermosempresariais,éumapotencialfontedereferências
oudeumclientepotencialacontece comaconsciênciadonegóciodecada um.Essapessoa
pode observar os outros no acto de realização de negócios, ou no relacionamento com as
pessoasaoseuredor.
Afasedevisibilidadeéimportanteporquecriareconhecimentoeconsciência.Quantomaior
foravisibilidade,maisconhecidosserão,quantomaisinformaçõesobtiveremdosoutros,mais
oportunidades terão de se exporem, e maior será hipótese de serem aceites pelos outros
indivíduos ou grupos como alguém a quem eles podem ou devem passar referencias de
negócios(Misner,I.eDavisR,2006).
AvisibilidadenoBNIiniciasecomaspresenças,conformeoquadromodelodeumgrupodo
BNINorte,desdeaformaçãoatéaomêsdeagostode2012,aseguirapresentado.
Quadro de controlo de presenças do grupo X até agosto/2012
Membro
Justificação
Presenças
Ausências
Atraso
Substituição
Nº
Médica
1
32
0
0
0
0
2
32
0
0
0
0
3
31
0
1
0
0
4
31
0
0
0
1
5
31
0
0
0
1
6
30
2
0
0
0
7
30
0
0
0
2
8
29
0
0
0
3
9
28
1
0
0
3
10
28
3
0
0
1
11
28
0
0
4
0
12
28
0
2
0
2
13
27
1
0
0
4
14
27
4
1
0
0
15
26
2
3
0
1
16
24
3
2
0
3
17
23
3
5
0
1
18
23
6
1
0
2
19
22
0
2
0
8
20
22
2
2
0
6
21
22
2
3
0
2
22
21
4
4
1
2
23
20
2
5
0
4
24
20
2
3
0
7
25
20
1
7
0
4
26
19
8
1
0
4
27
18
2
0
0
1
28
17
0
2
9
4
29
16
0
1
0
0
30
15
5
1
1
10
31
13
0
0
0
0
32
12
10
0
0
4
Fonte: BNI Norte

Elaborado pelo próprio





339





14.ºWORKSHOPAPDR|EMPREENDEDORISMOEDESENVOLVIMENTOREGIONAL
5deOutubrode2012|ESCEInstitutoPolitécnicodeSetúbal
Credibilidadeéaqualidadedeserconfiável,dignadeconfiança.Umavezquecadamembroe
o seu novo conhecido começarem ambos a formar expectativas, e se as expectativas são
cumpridas, então os relacionamentos podem entrar na fase de credibilidade. Credibilidade
cresce quando os compromissos são mantidos, as promessas são cumpridas, os factos são
verificados,osserviçossãoprestados(Misner,I.eDavisR,2006).
Acredibilidadepodeser iniciada com acontribuiçãodevisitasaogrupoe comosencontros
realizados1a1,conformequadrodascontribuiçõesdogrupoXinfradisponibilizadopeloBNI
Norte.
Osrelacionamentosmaduros,sejaemnegóciosoupessoais,podemserdefinidosemtermos
desua"rentabilidade".Émutuamentegratificante?Seráquemantemseporserbenéficopara
ambos? O tempo que leva a passar através da fase de relações em desenvolvimento é
altamente variável. Nem sempre é fácil determinar quanto tempo se gasta para que a
rentabilidade seja alcançada  uma semana? Um mês? Um ano? Num momento de
necessidade urgente, um fornecedor e um cliente podem passar da visibilidade para a
credibilidade durante uma breve reunião. O mesmo é verdadeiro para a rentabilidade, que
podeacontecerrapidamente,oupodelevaranos.Rentabilidadenãoéalcançadapelacaçaao
negócio,devesercultivada,eécomonaagriculturaéprecisoterpaciência(Misner,I.eDavis
R,2006).
Visibilidadeecredibilidadesãoimportantesnasfasesdeconstruçãoderelaçõesdoprocesso
demarketingporreferências.Quandoseestabeleceumsistemadegerarreferênciasdemodo
eficaz,entrasenoestágiodarentabilidadedosrelacionamentoscommuitaspessoas–como
resultadodasconquistasdasreferênciaseclientesenviadaspelaspessoas(Misner,I.eDavisR,
2006).Talsedemonstranoquadroinfra.

Quadro das contribuições ao grupo X
Referências
Membro
Visitas 1-a-1
Dadas
Recebidas
Nº
Internas Externas Internas Externas
1
31
27
7
54
1
25
2
31
13
14
7
19
22
3
1
18
16
16
7
11
4
7
18
26
9
23
31
5
5
17
12
7
17
19
6
5
9
13
16
4
26
7
0
18
17
70
2
14
8
10
14
10
20
51
10
9
0
22
4
6
5
10
10
16
10
7
42
0
17
11
10
15
20
2
4
13
12
12
5
17
24
2
5
13
7
19
31
11
3
13
14
2
9
4
2
9
7
15
0
17
11
39
45
26
16
4
12
13
10
5
29
17
1
7
4
8
35
15
18
2
12
17
7
9
12
19
10
12
14
21
11
20
20
5
9
12
23
4
30
21
2
11
35
8
0
9
22
1
4
6
25
28
30
23
0
7
20
17
18
17
24
1
10
4
9
11
24
25
6
18
4
10
7
14
26
0
1
12
7
12
27
27
1
3
12
5
30
9
28
10
9
11
9
2
8
29
2
13
5
24
0
12
30
3
4
15
10
33
6
31
0
0
0
0
0
0
Fonte: BNI Norte

Negócios
Fechados

Formação
BNI

11.314,03 €
3.336,71 €
4.137,42 €
4.626,44 €
8.096,10 €
1.598,23 €
63.609,60 €
14.727,65 €
25,00 €
19.123,44 €
4.965,99 €
183.632,48 €
51.365,84 €
1.722,35 €
46.348,26 €
1.373,00 €
1.442,12 €
42.738,81 €
12.544,51 €
7.271,35 €
23.533,40 €
16.608,43 €
7.795,34 €
19.390,80 €
1.555,70 €
95.790,08 €
339,38 €
502,02 €
7.084,50 €
3.095,28 €
0,00 €

0
2
1
3
2
2
1
2
0
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0

Elaborado pelo próprio



340





14.ºWORKSHOPAPDR|EMPREENDEDORISMOEDESENVOLVIMENTOREGIONAL
5deOutubrode2012|ESCEInstitutoPolitécnicodeSetúbal

Ondeestamos
Setiverempoucaounenhumaexperiênciademarketingdereferência,seriaumerroagirem
semelaboraremumplanodeacção.Oobjectivocentraldoplanoéfazercomqueaspessoas
passemassuasreferênciasaosinteressados.Paraisso,aspessoasdevemsaberexactamenteo
quecadaempresárioouempresafazoprodutoouserviçoqueoferecemoufazem,comoe
emquecondiçõesosfornecem,oquãobemofazem,enoquesãomelhoresafazeremqueos
seusconcorrentes.Têmquedaraconhecerestasinformaçõesàssuasfontes,eparaasdarem
deformaeficaz,devemsabermesmodoquefalam(Misner,I.eDavisR,2006).
Na opinião de Misner, I. e Davis R, (2006),antes de iniciarem a campanha de marketing por
referência, paraconduziremonegócioaum determinadopontodevesefazerumapausa,e
obterumaimagemclaradeondeaempresaestáhoje.Devemresponder,emtermossimples,
asseguintesperguntas:
•Porqueestáononegócio?
•Oquevendem?
•Quemsãoosseusclientes?
•Comquemcompetem?
Responderaestasperguntasparavóspróprios,irátornálosmaiseficazesnaimplementação,
sistemáticaeabrangente,dosseussistemadereferências.

Compromissos
OscompromissoscomoBNIsãotrês,assiduidadeepontualidade52reuniõesanuais(todas
assemanas),comumhoráriobemdefinido,maisquetestado,eoquemaisresultadoproduz
das 6h30m às 9h00. É possível ter 3 faltas por semestre no máximo, que podem não existir
umavezqueestáprevistaasubstituiçãodoempresárioporalguémindicadoporeste,salienta
se que quem não aparece esquece e que não se fazem negócios com cadeiras vazias;
contribuição  levar visitas ao grupo, dar referências, dar testemunhos, dar obrigados por
negóciosfechados,efectuarumaum;formaçãoégratuitaesóumaobrigatória,seminário
denovosmembros,equedevesercumpridaatédoismesesapósserinseridonogrupo.

Objectivos
OsobjectivosdequalquermembroBNIsãoaumentarashipótesesdeêxito,edalongevidade
do seu negócio através do crescimento sustentado, tal conseguese nomeadamente com o
aumentodosresultados,dasvendas,donúmerodecolaboradores,docrescimentointangível
doempresário,deentreoutrosvalores.

Conclusão
O membro de sucesso BNI é um empresário que segue regras, age com transparência,
sensatez, responsabilidade e seriedade. Segue orientações específicas pois tem de estar
presente, ou representado, em todas as reuniões, no grupo a que um dos investigadores
pertencenenhummembroactualtevefaltas,oquereforçaagrandeinterajudaentretodos.
As apresentações de 60 segundos, nas reuniões semanais contribuem para os empresários
conheceremamaneiradeajudarosoutros,poiscadaumdizquemé,oquefazequecontacto
pretende para essa semana, iniciase o processo de dar visibilidade ao seu negócio. Nas
apresentações semanais e rotativas de 10 minutos permitem aos membros BNI conhecer
melhoromembropalestrante,oquefazecomo,bemcomoaprenderemalgoacercadeuma
outra profissão que não a cada um. O palestrante aumenta em muito a sua visibilidade ao
grupoeàsvisitas.
Nos encontros umaum servem para aprofundar o relacionamento, pois a duração dos
encontros depende dos participantes. É nestes encontros que os membros BNI se expõem
totalmentecomoobjectivodeconseguiremqueosoutrososconsideremcredíveis.Quandose
atingeovalordepessoacredível,osmembrosdogrupoestãodisponíveisparalhespassarem
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negócios. Mas atenção não é por fazerem um umaum que se tornam credíveis. Podese e
devese repetir os umaum, pois devese alimentar a rede de contacto, com informações
actualizadasacercadasalteraçõesqueacontecemnoseunegócio.
QuandoosmembrosBNIseconhecemeganhamaconfiançaunsdosoutrosformampowers
times,quesãoconstituídaspormembrosquetrabalhamomesmotipodecliente,permitindo
assim que os vários membros da powertime referida potenciem seis vezes o número de
oportunidadesdenegócioistoéfacturem.
A formação inicial de membros ensina os empresários a estarem no BNI. Nomeadamente
como se passam referências qualificadas, como se devem fazer e preparar os umaum, a
importânciadelevaremvisitasàsreuniões.
As visitas são importantes pois tanto nos podem dar negócios como poderão vir a tornarse
membrosdoprópriogrupo,éomododefazercrescerogrupo.Asvisitaspodemserdeoutro
grupoBNI,enessecasopermitemnosaformaçãodeparcerias.AsparceriasnoBNIsãouma
realidade.
Mas o BNI não dá só aspectos tangíveis de crescimento do negócio de cada membro, dá
tambémnosaspectosintangíveis,quesãoocrescimentoindividual.Nãosendopossívelmedir
oconhecimentodecadaumacercadeoutrasprofissões,estesemdúvidaaumenta,equecom
certezadecontrárioosempresáriosnãooobteriam;ensinam,preparamepraticamafalarem
em público, tom de voz, postura, apresentação entre outros conhecimentos. Todo o
conhecimentoobtido,pordesnecessáriosquepareça,podevirumdiaarevelarseimportante
paraaumentaremoseunegócioe/ouasuarededecontactos.
TalcomorefereCarrea(2011),umarededenegóciosnãovalepelasuaquantidade,massim
pela sua qualidade. A qualidade de uma rede depende do grau de envolvimento que se
estabelececomcadacontacto,senãoemvezdeumarededecontactosterãouma“colecção
decromos”.
AsactividadessociaisdesenvolvidaspeloBNIaumentamotempodedicadoaalimentararede
de contactos de cada membro. Apesar de ser difícil de valorizar uma rede, tal é possível
atravésdapercentagemdenegócioscomorigemnarededecontactos,evolumedenegócios.
ComosecomprovapelosnúmerosapresentadosoBNIajudaefectivamenteasorganizaçõesa
aumentaremonossonegócio,oníveldeconhecimentos,eaautoestima.
OBNIparecenosserumamaneiradiferenteeinteressantedepromovernegócios.
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RESUMEN: La innovación puede definirse como un proceso en el cual a raíz de una idea
innovadora,unaimposiciónoladifusióndenuevasprácticassocialesenáreasdisparesdela
sociedadsecreannuevasprácticasoactuacionesenestamisma,queresultanmuynuevaso
que aportan algo que anteriormente no se observaba y que por tanto no se entendían
inherentes a estas. Esta definición aplicada al campo social puede extrapolarse a la extensa
áreadelabúsquedadesolucionesparalasolucióndeproblemasolasuperacióndedesafíos
que se encuentran presentes en la sociedad y que en este caso concreto se cierne sobre la
poblacióndiscapacitadaintelectualfísicaopsíquica.GraciasalaInnovaciónSocialemprendida
por organizaciones privadas y públicas, en ocasiones tan dispares entre sí, y a la iniciativa
propia de los afectados por este tipo de circunstancias, podemos decir que en Badajoz se
encuentra una organización sin ánimo de lucro como Aprosuba 3 que gracias al trabajo que
realizaentrelaspersonasdiscapacitadasyalapoyoquerecibedelaentidadfinancieraLaCaixa
a través de su Obra Social con el Programa Incorpora, está permitiendo que la población
discapacitada de la región comience a hacerse visible por su capacidad productiva dejando
atráslafasededependenciasocialdondesehanencontradodurantetantosañosparapasara
seruncolectivoyvaloradoenlasociedad.Estasactuacionesseencuentranamparadasbajola
proliferacióndenuevasformasdeactuaciónempresarialynormaslegalesenEspaña,comola
LISMI, que pretenden fomentar una serie de condiciones en las empresas y en las
organizacionesparaquesedesarrollelamodernidadsocial,laintegraciónyadaptabilidadde
laspersonasdiscapacitadasaunentornosociolaboralenconstantecambioyadaptación,ya
quedeestaformaestecolectivopodrátenerlasoportunidadesquetradicionalmenteleshan
sidonegadasyquegraciasaestaspremisassepuedencumpliralgúndía.
Palabrasclave:Innovaciónsocial,discapacidad,LaCaixa,ProgramaIncorpora,Aprosuba

1.INTRODUCCION
Aprosuba es una organización sin ánimo de lucro que se encuentra englobada en la
Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual (FEAPS) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI). Nació para dar una respuesta contundente y necesaria a la atención de los
discapacitados intelectuales, una demanda latente en nuestra sociedad que el Estado de
Bienestar no ha sabido o no ha podido atender con la diligencia que esperaban muchos
ciudadanosysobretodo,conlacalidadquemerecenlosafectados.
Actualmenteenmediodelacrisisglobal,dondeyahayvocesqueanuncianladesintegración
paulatinadelEstadodeBienestar,estamosviviendotambiénunprocesodeemprendimiento
por parte de algunas organizaciones como es el caso de Aprosuba, que está llevando un
procesodeinnovaciónsocialejemplaryaquedelaunióndesumisión,visiónyvalorescreaun
marcodeexcelenciadelquepocasorganizacionespuedenpresumir.
El saber hacer de Aprosuba permite que se pueda dar solución al problema social de la
atención a la discapacidad intentando cada día ser una organización más moderna y
participativaunidaentornoaunproyectocomúnquesirvadereferenciayseareconocidapor
sucompromisoético;asícomotrabajarporyparalaspersonascondiscapacidadesfacilitando
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las oportunidades necesarias para que puedan desenvolverse en una sociedad más justa
dondeparticipenenigualdadcomociudadanosdeplenoderechoqueson.
Es necesario mencionar que Aprosuba no podría hacer posible este conjunto de actuaciones
sin el apoyo de instituciones como La Caixa entre otras. La obra social de esta entidad
financiera,apoyadaenelprogramadeintermediaciónlaboralIncorpora,garantizaunabuena
integracióndelcolectivoenlasempresascentrandolaatenciónenlarealizacióndeacciones
formativas y la posterior inserción y acompañamiento sociolaboral de la persona sujeta al
programa.
Es por todo esto, y máxime en tiempos de crisis, que se puede considerar a Aprosuba junto
conelprogramaIncorporadeLaCaixacomounmodelodeemprendimientoejemplar,yaque
unen lo mejor de una gestión eficiente en las organizaciones privadas con las iniciativas
socialesemprendidasenprodelabúsquedadesolucionesquenecesitancolmarexpectativas
quetradicionalmentehanestadoolvidadasporlosserviciossocialesbásicosdelosquedebería
disfrutartodapersonaconosinlimitacionesdeningúntipo.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO: LA ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD EN LAS
SOCIEDADESDESARROLLADAS
Enelcontextoempresarialactual,quevienemarcadoporunaprofundacrisiseconómica,pero
dondetambiénestánpresentesyganandoprotagonismolospostuladosdelaresponsabilidad
social corporativa o empresarial (RSC o RSE), no se puede dejar de prestar atención a los
colectivos desfavorecidos sobre los que las instituciones y las empresas tienen que focalizar
susesfuerzosparaintegrarlaboralmente.
Laintegraciónlaboraldelaspersonasenriesgodeexclusión,ydentrodeestecolectivoamplio
la integración laboral de las personas con alguna discapacidad, debe ser entendida como un
procesonormalizado,quebusquecomoobjetivoelfomentodelempleoexactamenteigualy
enlasmismascondicionesqueparaelrestodetrabajadores,talycomoseñalanBallesterosy
RodríguezPiñero(2006).
Así, la legislación de los países desarrollados atiende a estos colectivos. Este es el caso de
Españatalycomosedesarrollaráenelsiguientepunto.Sinembargo,laleynoessuficientey
otrasiniciativastienenquesurgirparaatenderlanecesariaintegraciónlaboraldelaspersonas
concapacidadesdiferentes,términomásacertadoqueeldediscapacitadosominusválidos,a
fin de que puedan tener una vida plena e independiente, contribuyendo al crecimiento
económicodesuseconomíasyenigualdaddecondicionesquetodoslostrabajadores.
Esteeseltemacentraldeestecasodeestudioycómolainiciativaprivadadeunaorganización
comoAprosuba,haconseguidoposicionarseenelmercadofacilitandolainserciónlaboralde
muchaspersonasconcapacidadesdiferentes.

3.ELCONTEXTOLEGALDELAINTEGRACIONLABORALDEDISCAPACITADOSENESPAÑA
LaLey13/1982,del7deabril,deIntegraciónSocialdelosMinusválidos,alaqueseconocepor
LISMI, tiene entre sus antecedentes internacionales las declaraciones sobre la protección de
personascondiscapacidaddelasNacionesUnidas.Elantecedentedirectoseencuentraenla
propiaConstituciónEspañola(1978)queensucapítulotercerosobrelosprincipiosrectoresde
lapolíticasocialyeconómica,ensuartículo49,señalaquelospoderespúblicosdebenrealizar
políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a los que han de prestar la atención especializada que requieran y
ampararlosespecialmenteparaeldisfrutedelosderechosquelaConstituciónotorgaatodos
losciudadanos.
La LISMI en su artículo 38 establece que las empresas públicas y privadas que empleen un
número de trabajadores fijos que exceda de cincuenta vendrán obligadas a emplear un
númerodetrabajadoresminusválidosnoinferioraldosporcientodelaplantilla.Porlotanto,
se entienden como nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los
convenioscolectivos,lospactosindividualesylasdecisionesunilateralesdelasempresasque
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supongan, en contra de los minusválidos, discriminaciones en el empleo, en materia de
retribuciones,jornadasyrestodecondicioneslaborales.
Además, en las pruebas selectivas para el ingreso en los Cuerpos de la Administración del
Estado,ComunidadesAutónomas,AdministraciónLocal,institucionalydelaSeguridadSocial
losminusválidosdebenseradmitidosenigualdaddecondicionesconlosdemásaspirantes.Las
condiciones personales de aptitud para el ejercicio de las funciones correspondientes se
acreditan mediante dictamen vinculante expedido por un equipo multiprofesional
competente,quedebeseremitidoconanterioridadalainiciacióndelaspruebasselectivas.
Y por último, se indica que debe fomentarse el empleo de los trabajadores minusválidos
mediante el establecimiento de ayudas que faciliten su integración laboral. Estas ayudas
puedenconsistirensubvencionesopréstamosparalaadaptacióndelospuestosdetrabajo,
en la eliminación de barreras arquitectónicas que dificulten su acceso y movilidad en los
centrosdeproducción,laposibilidaddeestablecersecomotrabajadoresautónomos,elpago
de las cuotas de la Seguridad Social y todas las medidas que se consideren adecuadas para
promover la colocación de los discapacitados, especialmente la promoción de sociedades
cooperativas.
A partir de la LISMI han surgido medidas alternativas que conviene comentar. Así, con la
finalidaddeintegraciónlaboraldelaspersonascondiscapacidad,el3dediciembrede2002el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales firmó con el Comité Español de Representantes de
Minusválidos (CERMI) un acuerdo sobre medidas para mejorar las oportunidades de empleo
delaspersonascondiscapacidad.Elobjetivodelacuerdofueapostarporelempleoordinario
comoelmejorinstrumentodeintegraciónsocialdelosminusválidosycomoconsecuenciase
consideró necesario buscar nuevos mecanismos para facilitar el tránsito desde el empleo
protegidoalempleoordinario.
El Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, establece medidas alternativas de carácter
excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del dos por ciento comentada. El Real
Decreto 290/2004, de 20 de febrero, regulaba los denominados enclaves laborales como
medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad. Estos enclaves laborales
pretenden lograr la mayor integración de los trabajadores con discapacidad con especiales
dificultades en el mercado de trabajo ordinario. En estos enclaves, el trabajador con
discapacidadpuedecompletarymejorarsuexperienciaprofesionalenunentornopropiodel
mercadoordinariodetrabajo.Porsuparte,lasempresascolaboradorasconocendeprimera
mano las capacidades y posibilidades de los trabajadores discapacitados y esto facilita la
decisióndeincorporarlosasuplantillaydisfrutardelaaplicacióndelasayudasasociadasasu
contratación.YelRealDecreto364/2005,de8deabril,concretabalasmedidasalternativasde
carácterexcepcionaldelRealDecreto27/2000.Así,laempresadebejustificarlaimposibilidad
de cumplir total o parcialmente con la reserva del dos por ciento para poder adoptar una o
variasdelassiguientesmedidasalternativas:

La celebración de un contrato mercantil o civil con un centro especial de
empleo,ocon untrabajadorautónomocondiscapacidad.

Realización de donaciones y de acciones de patrocinio, siempre de carácter
monetario.

La constitución de un enclave laboral, previa suscripción del correspondiente
contratoconuncentroespecialdeempleo.
Una vez analizado el contexto legal, podemos decir que la LISMI y la legislación posterior
garantizanelcompromisodelasempresas,aunquenodetodas,conladiscapacidadaltiempo
quedanrespuestasconcretas,aunquenosuficientes,alasnecesidadesylasexpectativasque
lasociedadcivilespañolatieneentornoalaintegraciónlaboraldelaspersonasdiscapacitadas.

4.EMPRENDIMIENTOEINNOVACIÓNSOCIAL
La Comisión Europea declaraba el año 2009 como el Año Europeo de la Creatividad y la
Innovación, utilizando para ello el lema “Imaginar. Crear. Innovar y con el objetivo de
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promover planteamientos creativos e innovadores en diferentes sectores de la actividad
humanaycontribuiraquelaUniónEuropeaestémejorequipadaparalosdesafíosfuturosen
unmundoglobalizado.Así,tantoelParlamentoEuropeocomoelConsejo,ensuDeclaración
relativa al citado Año Europeo de la Creatividad y la Innovación, entienden que Europa
necesita impulsar su capacidad de creatividad e innovación por motivos tanto sociales como
económicos. El Consejo Europeo ha reconocido en repetidas ocasiones que la innovación es
fundamental para la capacidad de Europa de responder efectivamente a los desafíos y
oportunidades de la globalización, lo que requiere que se potencien las aptitudes creativas
básicas de toda la población. En particular, se necesitan aptitudes y competencias que
permitan a las personas percibir el cambio como una oportunidad y estar abiertas a nuevas
ideas que promuevan la innovación y la participación activa en una sociedad culturalmente
diversaybasadaenelconocimiento.
Dentro del complejo y amplio campo de estudio de la innovación y de sus procesos, ha
aparecidounnuevotérmino,lainnovaciónsocial.
Eltérminoinnovaciónsocialnotieneunaúnicaacepción.MientrasquelaComisiónEconómica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) define la innovación social como nuevos procesos,
prácticas,métodososistemasparallevaracaboprocesostradicionalesotareasnuevasquese
hacenconparticipacióndelacomunidadylosbeneficiarios,transformándoseestosenactores
de su propio desarrollo y fortaleciendo así el sentimiento de ciudadanía, para otros, la
innovaciónsocialseidentificaconlasaplicacionessocialesdelainnovacióntecnológicay,para
algunos otros, son las iniciativas originales que mejoran la eficacia de la acción pública.
Concretamente,paraAlbaigès,J.,Morales,A.C.,Águila,A.R.,Padilla,A.,delaNuez,J.M.,Bel,
A. & García, M. A. (2010) una innovación social consistiría en una acción endógena o
intervención exógena, bien surgida desde las personas necesitadas o desde las que quieren
ayudar,dedesarrollosocialqueatravésdeuncambiooriginalonovedosoenlaprestaciónde
unserviciooenlaproduccióndeunbienlograunosresultados,generalmenteatravésdeun
sistemaenred,yquetienepotencialdeserreproducible(tiendeasudifusiónilimitada).
Para Moulaert y Ailenei (2005) la innovación social está vinculada a la satisfacción de las
necesidadeshumanasbásicas.
En definitiva, el término innovación social se refiere a innovaciones que tienen una relación
directaconlabúsquedadesolucionesparaproblemasydesafíosdelasociedad,másalláde
los problemas de mercado que están siendo resueltos por la innovación tal y como la
conceptualizamos normalmente (sea tecnológica u organizativa), la innovación social busca
solucionesalosproblemasdenomercado,hadetenerlacapacidadderesolverlosconpoca
burocraciaysuejecentralsonlaspersonas,consusprincipios,valores,ideas,ysucapacidad
deponerenprácticadichasideas.
Según Morales (2009) las innovaciones en su ámbito estrictamente social deben estar
orientadasalaresolucióndeproblemassociales,seadeformadirectaoindirecta,suelenser
intensivas en capital intelectual, humano y relacional, están orientadas a cubrir necesidades
ampliasdegrupossocialesabajocosteperoconsiguiendograndesimpactosconsuactividady
se distinguen claramente de las innovaciones económicas (o capitalistas podríamos decir),
porquesonemprendimientosquenonecesitanserprotegidos(norequierenpatentes,porque
no pretenden generación de ventajas sobre sus competidores) sino todo lo contrario. Son
innovacionesabiertas.Dehecho,tiendenporsuesenciaasudifusiónyasuexpansióny,por
ello, cuanto más extienden su actividad y menos disfrutan de posición monopolística, más
cercaestándecumplirsusobjetivos.
LamentablementeenEspaña,apesardelaexistenciadeuncontextolegaldeproteccióndel
discapacitado, la LISMI no se cumple de manera generalizada como sería lo deseable y la
dinámica actual del mercado, tremendamente competitiva, obliga a que tengan que ser las
asociacionesdepersonascondiscapacidadlasquegenerenempresaspropiasparanormalizar
almáximoeltrabajodeestecolectivo.
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5.ELPROGRAMAINCORPORADELAOBRASOCIALLACAIXA
LaCaixaesunainstitucióndenaturalezasocial,nolucrativa,nacidaen1990delafusióndela
CajadePensionesparalaVejezydeAhorrosdeCataluñayBaleares,fundadaen1904ydela
CajadeAhorrosyMontedePiedaddeBarcelona,fundadaen1884.Desdesusiniciosofrecíaa
susclientesserviciosquenoseofrecíanenotrasentidades,comounseguroparalavejez,lo
quelellevóaserpioneraenlaépocaymanteneractualmentedichaposiciónenelcampode
losserviciossocialesylasobrasdecaridad.
LaCaixanosóloseocupadelnegociofinanciero,suobjetosocialvamásalládelmeroaspecto
económico y del ahorro, ya que tiene ramificaciones que le permiten ejercer actividades
relacionadasconlarealizacióndeobrasbenéficasysocialesdeformaautónoma,comoesla
deacercaralapoblaciónsuObraSocial;paralocualsehaconstituidocomoentidadsinánimo
de lucro, permitiéndole beneficiarse de exenciones fiscales y de esta forma puede obtener
otrotipodebeneficioscomocontrapartida.
Actualmente,LaObraSocialLaCaixaeslamayorfundaciónprivadadeEspañayseencuentra
enlosprimerospuestosdelmundo,siendolasegundaentidadaniveleuropeoylaquintadel
mundo,colaborandoenaccionescomolainvestigaciónparalacuradelAlzheimer,lainserción
de discapacitados, centros asistenciales para mayores y muchas más, como programas
sociales, culturales, educativos, de investigación, para los cuales utiliza los centros creados
especialmenteparaestasocasiones,oparapreservarelmedioambiente.
OtradelasfuncionesquecumplelaObraSocialdelaCaixaesladeproporcionarelaccesoa
una vivienda digna a los colectivos sociales con dificultades para poder obtenerla, así como
programas para enfermos terminales, de atención a la drogodependencia o la vacunación
infantil.Éstosyotrossonalgunosdelosmuchosejemplosquesepuedennombrar.
Con el surgimiento de la crisis financiera que se vive actualmente, la Obra Social de la Caixa
está impulsando programas creados específicamente para luchar contra la pobreza y la
exclusión social que están proliferando a raíz de esta situación, creando programas como
CaixaProinfancia o el Programa Incorpora de integración laboral. También al amparo de esta
situación y para paliar la coyuntura que sufren ciertos colectivos con recursos financieros
limitados,hacreadoelMicroBank,unbancosocial,cuyaprincipalactividadeslaconcesiónde
microcréditossocialesyfinancierosparaestetipodecolectivosqueseencuentranenriesgo
deexclusiónsocial,laboralofinanciera.
Dentro de la Obra Social de la Caixa, se encuentra el Programa Incorpora, mencionado
anteriormente, que es un programa de intermediación laboral basado en las necesidades
realesdeltejidosocialyempresarialdelaszonasenlasquesenecesitancubrirnecesidadesde
integración social y laboral, facilitando y garantizando la integración de las personas en la
empresa.
El Programa Incorpora, se encuentra dirigido a las personas con problemas para acceder al
mundo laboral, como personas con discapacidad física o psíquica o aquellas en situación de
exclusiónsocialcomojóvenes,mayoresde45años,inmigrantes,paradosdelargaduracióny
mujeres.Esteprogramapermitemejorarlaimagendelasempresasqueseadhierenaél,ya
queaumentansuvalorencapitalhumanoalintegrarensusplantillasapersonasenriesgode
exclusiónsocial,realizandodeestemodounagranlaborsocial,ypermitiendoquelaempresa
sebeneficiedeimportantesexencionesfiscales.
Esteprogramaofrecealasempresasunserviciodeintermediaciónlaboralqueproporcionaun
apoyo integral que incluye todas las etapas del proceso, desde la formación y la selección
hasta la plena incorporación de las personas a las mismas. Así mismo también ofrece a las
EntidadesSocialeslarealizacióndeaccionesformativasparafacilitarlainserciónsociolaboral
de las personas en situación de exclusión social. Esta formación facilita una metodología
común a la hora de plantear estrategias de colaboración con las empresas que ayuda a
mejorar las competencias y potenciar la profesionalización de los especialistas en inserción
laboral.
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Una de las principales empresas que se beneficia de este programa es Aprosuba 3, ya que
graciasalmismocontribuyealainserciónprofesionaldepersonascondiscapacidadintelectual
enExtremadura.
Graciasaesteprogramaloquesepretendeessacardelainactividadaestaspersonas,através
de la creación de Centros Especiales de Empleo (CEE), para facilitarles el tránsito desde esta
inactividadhastalasalidaplenaalmercadolaboral.
EstosCentrosEspecialesdeEmpleosonunafiguracreadaporlaLeydeIntegraciónSocialde
losMinusválidos(LISMI)parafavorecerlainserciónlaboraldelaspersonascondiscapacidad
en España. Son un medio para integrar laboralmente a las personas con discapacidad en las
empresas.
Suobjetivoconsisteenrealizaruntrabajoproductivoparticipandoenlasactividadesnormales
delmercadolaboral,perolaprincipaldiferenciaconrespectoalasempresasnormalesesque
su plantilla de trabajadores está formada por, como mínimo, el 70% de personas con
discapacidad. Además de participar en actividades productivas que generan beneficio
económico a la empresa, también trabajan para asegurar un empleo remunerado y la
prestación de servicios de ajuste personal y social que requieren los trabajadores que la
forman.
LasprincipalescaracterísticasdelosCentrosEspecialesdeEmpleoson:
x El titular del Centro Especial de Empleo puede ser cualquier persona física o jurídica,
pública o privada con capacidad jurídica/ (Sociedades mercantiles, asociaciones,
fundaciones, etc.). La plantilla debe estar formada, como ya se ha mencionado, por al
menos un 70% de personas con un mínimo del 33% de discapacidad y sin perjudicar el
desarrollo de productivo de aquel personal imprescindible para el desarrollo de la
actividad.
x Los Centros Especiales de Empleo inicialmente estaban ligados a la subcontratación
industrial, pero con el tiempo se han abierto a nuevos mercados como la producción de
bienesylaprestacióndeserviciosenmúltiplessectores,hastaconvertirseenespecialistas
ylíderesen algunosámbitos.Entrelostrabajosdesarrolladosencontramoslalimpieza,la
jardinería,manipulados,textil,imprenta,telemarketing,montajesindustriales,tratamiento
dedatos,asícomolagestiónintegral,asesoríayconsultoríaoserviciosdelogística.

6.APROSUBA3,UNEJEMPLOASEGUIR.
Aprosuba,olaAsociaciónProtectoradePersonasconDiscapacidadIntelectualdeBadajoz,es
más que una pequeña empresa común y corriente. Es una organización sin ánimo de lucro
englobada en la Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual (FEAPS) y el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad(CERMI).
La misión de Aprosuba es facilitar que las personas con discapacidad intelectual o del
desarrolloysufamilia,desdelaresponsabilidadylaéticaempresarial,recibanelapoyoylas
oportunidades necesarias a lo largo de su vida, con la finalidad de contribuir a la plena
integración de este colectivo, proporcionándoles el ejercicio de la igualdad que les está
reconocida constitucionalmente para poder alcanzar la felicidad en su integración laboral y
social.Parapoderllevaracabosumisión,Aprosubaseapoyaenvariasinstitucionesdeámbito
financiero o gubernamental, como pueden ser la Diputación de Badajoz, la Junta de
Extremadura, la Caixa, la Cámara de Comercio de Badajoz, así como entidades de Feaps y
CermiolaOnce.
Aprosuba, como se ha mencionado anteriormente, pertenece a la provincia de Badajoz en
Extremadura,ydesdesusiniciossehaidoramificandoyextendiendoalolargoyanchodesu
geografía, formando un conjunto sólido de asociaciones que se encargan de luchar por los
mismosideales,sóloqueadaptadosalasnecesidadesquerequierecadacomarcaenlaquese
encuentrepresente.Dentrodelaorganizacióndestaca,porsubuenhacer,Aprosuba3.
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Aprosuba 3, nació en la década de los 70 para cubrir las necesidades de un conjunto de
familiasqueteníanentresusmiembrosalguiencondeficienciaintelectualodeldesarrolloya
lasquelasociedaddelaépocanolesofrecíaningúntipodesalidaeducativaoprofesionalpara
susnecesidades,porloquedebíanmantenerlosensuscasasabocadosalamarginalidadyel
olvido.Deestaformasusprimerosesfuerzossecentraronenproporcionarunaescolarización
digna para los mismos, fundando el Colegio de Educación Especial Los Ángeles que
actualmentesigueenfuncionamiento.
Una vez que esta tarea fundamental se fue consolidando a lo largo del tiempo se han ido
extendiendoaotrosámbitosytareasnecesariasparalainsercióndeestecolectivocomoson,
porejemplo,lacreacióndeunCentroOcupacional.LosCentrosOcupacionalessonlugareso
centros cuya finalidad es la de asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste
personalysocialdelosdisminuidos,cuandoporelmayorgradodesuminusvalíanopuedan
integrarseenunaempresaoenunCentroEspecialdeEmpleo.LosCentrosOcupacionalesse
caracterizan por tener una finalidad esencialmente terapéutica o de asistencia social, y no
productivacomoocurreenlosCentrosEspecialesdeEmpleo.Porloquenotienencarácterde
Centros de Trabajo para los disminuidos sujetos de este servicio social. Estos podrán ser
creadosporlasAdministracionesPúblicasyporInstitucionesopersonasjurídicasprivadassin
ánimodelucro.ParasucreaciónesnecesariasuinscripciónenelRegistrouOrganismodela
ComunidadAutónomacorrespondiente,enelquesecalificarálaidoneidaddesuapertura.En
dichainscripciónseexigiráelcumplimientodeunaseriederequisitosporpartedeltitularo
titularesdelCentro.



También han creado el Centro Santa Marina donde se alojaban los servicios de atención
tempranaylogopedia,unCentroEspecialdeEmpleo,unpisoTuteladodondeconvivenvarias
personas disminuidas y como colofón la Residencia de !dultos San Javier y el Centro de Día
parapersonasgravementeafectadas.
Los Centros de Día son instalaciones especializadas en la tercera edad, donde un grupo de
profesionales se dedica al tratamiento y cuidado de las personas mayores. Estos pueden
continuar en sus casas los tratamientos y cuidados que reciben en el centro, pasando las
nochesyfinesdesemanaensushogares,deestemodonoexisteunadesvinculacióntotalcon
su entorno, ya que no se encuentran en situación de total dependencia. Los centros de día
puedenconsiderarseelpuntointermedioentrelaindependenciatotaldelmayorylaestancia
enresidencias.
Enestoscentroslosmayorespuedennosóloaprendencosasnuevas,sinoreaprenderlasque
hanpodidoolvidarytambiénmejorarsuscapacidadesgraciasalosprofesionalesencargados
decubrirlasáreasdecuidado.Existedesconocimientoporpartedelasociedaddeloqueesun
CentrodeDía,yaquemuchagentelodefinecomounlugardeocio,unlugardondesetiene
entretenido al mayor. Sin embargo, un Centro de Día para mayores aporta mucho más que
eso, ya que es un lugar donde los mayores reciben el tratamiento necesario para sus
patologíasy/olaprevencióndelenvejecimientoparamantenerymejorarsucalidaddevida,
asícomoladesusfamiliares,yaquetambiénesimportantetratartantoalmayorcomoasus
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familiares, explicándoles, informándoles y haciéndoles partícipes en el cuidado y mejora del
mayor.
Pero no solamente se quedan en la creación de Centros Especiales donde poder atender a
estaspersonasysusnecesidadesmásinmediatas;sinoquetambiénhancreado,graciasael
Centro Especial de Empleo, varias empresas subsidiarias dedicadas a actividades tanto de
encuadernaciónyartesgraficascomodealtadecoraciónqueproporcionanempleooayudaa
unas150personasenlaregión.
Otradelasactividadesqueestánfomentandoeslademantenerymejorarelmedioambiente,
facilitandoalasempresasladestruccióndedocumentaciónclasificadayconfidencialatravés
delProyectoReIntegra,mediantelacolaboraciónentrelasempresasquedecidanrecibirsus
serviciosyelCentroEspecialdeEmpleo.OtraideaqueseestáreinventandodesdeAprosuba3
enelsectordelaanimacióneslacreacióndeANTAREX,queesunaAsociacióndeOciopara
personas con discapacidad intelectual, formada a partir de la anterior asociación M!P!CHE
cuyafinalidadesladepromoverypotenciarelOcioInclusivodelaspersonascondiscapacidad
intelectualdelaciudaddeBadajozysucomarca.



Estaideanoesnueva,yaquesurgióen1987porpartededistintaspersonasinvolucradasen
variasasociacionesdeBadajoz,enlaqueelfinfuelacreacióndeunaasociaciónindependiente
de las demás, pero ligada con las mismas, cuya misión fuera la de englobar todas o la gran
parte de las actividades de ocio destinadas a las personas con discapacidad intelectual y en
dondenoimportaraaquécentrooasociaciónpertenecieranniquérasgoslescaracterizaran.
EstainiciativasellevaacabograciasalapoyodeentidadesdelsectorAprosuba3yASPRODIS,
ambasconexperienciaeneltrabajoafavordepersonascondiscapacidadintelectual.
Para poder realizar este conjunto de proyectos y otros más, Aprosuba 3, recibe ayuda del
ProgramaIncorporadelaCaixa,elcualfacilitalaintegracióndelosdisminuidosdelaregión,
permitiéndoles adherirse a estos y otros proyectos financiados directa o indirectamente por
estaorganización,locual,permitequeAprosuba3sigainnovandosocialmenteenlaregióny
de este modo siga siendo un referente en innovación social para con este colectivo. Estas
actuacioneshanpermitidoquealolargodeltiempo,desdequeAprosuba3sefundó,yhasta
la actualidad, esta asociación se haya convertido en un referente regional a la hora de
promoverlaintegracióndelosdisminuidosdelaregión.

7.CONCLUSIONES
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Actualmente,enlasituaciónde crisiseconómica enquevivimos,losgobiernosdelospaíses
másafectadosestánrealizandoseverosrecortespresupuestariosqueestánafectandodirecta
oindirectamentealEstadodeBienestarqueconmuchoesfuerzosehaconseguidodesdeelfin
delaSegundaGuerraMundial,estosrecortesafectanatodoelconjuntodelasociedaddonde
se aplican, pero afectan de un modo más significativo a la población disminuida física o
psíquicamente,estoeslaspersonasconcapacidadesdiferentes.
Laprincipalrepercusiónquesedesprendedeestasmedidasesunadevaluacióndelacalidad
devidaquetienenestoscolectivosyaquemuchosdelosproyectosqueseemprendenparasu
educación, inserción laboral y ocio, provienen de los fondos públicos que estos países
destinabanatalesfines.
Estadisminucióndelacalidaddevidaylapalpabledevaluacióndelasiniciativaspúblicasen
prodeestaspersonas,eslaquehacequelasiniciativasprivadasenInnovaciónSocial,comola
queseemprendedesdeAprosuba3enExtremadura,seanmásquenuncafundamentales(se
podría decir incluso vitales) para, además de mejorar la calidad de vida de las personas que
componenestoscolectivos,evitarlassituacionesdeexclusiónsocialalasquedeotraformase
veríanabocados.
Portanto,concluimosqueestaformadehacerinnovaciónsocialesunejemploaseguirtanto
enlaregiónextremeñacomoenelrestodelplaneta,paralograrlarealizaciónpersonaldelas
personasconcapacidadesdiferentes,abriéndolasalmundolaboralysocialencondicionesde
igualdadconelrestodeloshombresymujeresquehabitamosestemundoglobal.

8.BIBLIOGRAFÍA
Ley13/1982,del7deabril,deIntegraciónSocialdelosMinusválidos
ConstituciónEspañola,1978
Albaigès,J.,Morales,A.C.,Águila,A.R.,Padilla,A.,delaNuez,J.M.,Bel,A.&García,M.A.
(2010):Lainnovaciónsocial,motordedesarrollodeEuropa.Ed.Socialinnova,Sevilla.
Ballesteros, M. y RodríguezPiñero, M. (2006). Empleo de colectivos desfavorecidos y
responsabilidadsocialempresarial.Ed.PearsonEducation–Aedipe,Madrid.
Morales Gutiérrez, A.C. (2009). Innovación social: un ámbito de interés para los servicios
sociales.Zerbitzuan:Gizartezerbitzuetarakoaldizkaria.RevistadeserviciossocialesNúm.45,
pp.151175.
Moulaert, F. y Ailenei, O. (2005): “Social economy, Third Sector and Solidarity Relations: A
ConceptualSynthesisfromHistorytoPresent.UrbanStudies,Vol.42,nº11,pp.20372053.
9.WEBGRAFÍA
www.aprosuba3.orgwww.lacaixa.es





352





14.ºWORKSHOPAPDR|EMPREENDEDORISMOEDESENVOLVIMENTOREGIONAL
5deOutubrode2012|ESCEInstitutoPolitécnicodeSetúbal


INSIGHTS ON THE MOTIVATING FORCES BEHIND THE EXPERIENCES OF
SOCIALENTREPRENEURSHIPINTHEREGIONOFEXTREMADURA(SPAIN)
M.IsabelSánchezHernández,isanchez@unex.es,UniversidaddeExtremadura
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Abstract: Social innovation often starts as small initiatives by citizens, public institutions,
foundationsandbusinesseswhichidentifyunmetmarketneeds.Thisworkaimstoperforma
theoretical review of definitions of social innovation, social entrepreneurship and social
enterprise, and their power in the economic development of regions. Based on the previous
theoreticalconceptualization,thecaseexaminestheexperiencesofsocialentrepreneurshipin
theAutonomousCommunityofExtremadura,inthelastyears.Theregion,withthefirstlawof
socialresponsibilityoftheSpanishterritory,canbeseenasanexampleofsocialdevelopment
at the regional level. The characteristics and the situation of the organizations which, in the
Region, can be identified with the definition of social innovation are described covering the
beststrategiesfornonprofits,andsociallyresponsiblebusinessesinExtremadura.Insightson
the motivating forces behind each experience are described aiming to encourage other
organizationstofollowtheroadofsocialentrepreneurship.
Keywords:Extremadura,Spain,SocialInnovation,SocialEntrepreneurship,SocialEnterprise

1.Introduction
TheSocialEconomy(SE)isgrowingrapidly.Itcoversthepartoftheeconomywhichisneither
private nor public, made up of community organisations and businesses, working for the
greater good of local communities and marginalized groups, which are usually led and
managed by people in the locality with voluntary members and boards of managers,
undertaking activities for local benefit. The SE is been developed because of a need to find
new and innovative solutions to social, economical and environmentally based issues and to
satisfytheneedsofmembersanduserswhichhavebeentraditionallyignoredbytheprivate
sectororinadequatelyfulfilledbythepublicsector.
The conceptual delimitation of the SE, by its own organisations, is that of the Charter of
Principles of the Social Economy promoted by the European Standing Conference
onCooperatives,MutualSocieties,AssociationsandFoundations(ChavezandMonzon,2007).
Accordingtotheauthors,theseprinciplesare:
x Theprimacyoftheindividualandthesocialobjectiveovercapital
x Voluntaryandopenmembership
x Democratic control by membership (does not concern foundations as they have no
members)
x Thecombinationoftheinterestsofmembers/usersand/orthegeneralinterest
x Thedefenceandapplicationoftheprincipleofsolidarityandresponsibility
x Autonomousmanagementandindependencefrompublicauthorities
x Most of the surpluses are used in pursuit of sustainable development objectives,
servicesofinteresttomembersorthegeneralinterest.
Successful social economy organizations can play an important and complementary role to
governmental policy objectives by contributing to socially inclusive wealth creation; enabling
individuals and communities to work towards regenerating their environment; helping to
develop an inclusive society and active citizenship and helping public services to drive up
productivityandcompetitiveness.


353





14.ºWORKSHOPAPDR|EMPREENDEDORISMOEDESENVOLVIMENTOREGIONAL
5deOutubrode2012|ESCEInstitutoPolitécnicodeSetúbal
2. Disentangling the meaning of Social Innovation, Social Entrepreneurship and Social
Enterprise
Theproliferationofsocialissuesinbusinessandacademicworkisareality.Thepenetrationof
the attribute “social” in business ideas, management practices, and market principles is
juxtaposingtraditionalprivatesectorconcepts.
Howevertodescribe,analyzeandproposestrategiesonsocialinnovationrequiresaprevious
processtounderstandandbuildafruitfulandconstructivedialogueaboutwhatarewetalking
aboutwhenweusethe“social”terms.AsMorales(2008)argues,thefamousBuddhistparable
of the three blind men and the elephant illustrates what we are referring. The parable
illustrates a range of truths and fallacies and risks of a partial and limited approach to a
conceptualization when describing a certain reality. The parable shows that it is necessary
humilitytocontemplatebecauseweusetotalkaboutwhatwesee(orwhatwethinktosee)
withoutrecognizingwhatseetheothers.


Inthe tale,agroupofblind mentouchan elephantto learnwhatitislike. Eachonefeelsa
differentpart,butonlyonepart,suchasthesideorthetusk.Theythencomparenotesand
learnthattheyareincompletedisagreement.Andsothesemendisputedloudandlong,each
intheirownopinion.Eachwaspartlyintherightandallwereinthewrong.
Generally speaking, innovation is a process or outcome that must meet two criteria: novelty
and improvement. When social issues are in the innovation agenda, we talk about social
innovation.However,let´sgotoclarifywhatwearetalkingaboutwhenweusethedefinitions
ofsocialinnovation,socialentrepreneurshipandsocialenterprise,andthepowertheyhavein
theeconomicdevelopmentoftheregionofExtremadura.
SocialInnovation(SI)referstonewideasthatresolvenewproblemsorexistingones,related
to social, cultural, economic and environmental challenges for the benefit of people and
territories.AradicalSIisabletochangeparadigms,bypermanentlyalteringtheperceptions,
behaviors and structures that previously gave rise to these challenges. In general, SI often
starts as small initiatives by citizens, public institutions, foundations and businesses which
identifyunmetmarketneeds.AccordingtoPhillsetal.(2008)wedefinesocialinnovationasa
novelsolutiontoasocialproblemthatismoreeffective,efficientorsustainablethanexisting
solutions. A well known example of social innovation is microfinance, the provision of loans,
savings, and other financial services to people who lack access to the conventional financial
system.
Socialentrepreneurshipisacreativeprocesswheresomeone(orgroup)aimsatcreatingsocial
value,eitherexclusivelyoratleastinsomeprominentway;showsacapacitytorecognizeand
take advantage of opportunities to create that value; employs innovation, ranging from
outrightinventiontoadaptingsomeoneelse’snovelty,increatingand/ordistributingvalue;is
willing to accept an aboveaverage degree of risk in creating and disseminating social value;
and is unusually resourceful in being relatively undaunted by scarce assets in pursuing their
social venture (Peredo, 2006). Social entrepreneurship focuses on the personal qualities of
people who start a new social organization, and it celebrates traits like boldness,
accountability,resourcefulness,ambitionandpersistence(ElkingtonandHartigan,2008).Itis
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assumed that social entrepreneurship is as vital to the progress of societies as is
entrepreneurshiptotheprogressofeconomies,and,inouropinion,itmeritsmorerigorous,
seriousattentionthanithasattractedsofarinordertodevelopsustainableterritories.
The social enterprises sector includes organizations which objectives are primarily social,
whose surpluses are principally reinvested for a social purpose (in the business or in the
community) rather than being driven by the need to maximize profit for owners and
shareholders.

3.ExperiencesintheregionofExtremadurainSpain
Social enterprises in Spain have followed a similar path to other European Union members.
AlthoughtheregionofExtremaduraisnotasdynamicasotherregionsinSpain,economically
speaking, social entrepreneurship is starting to increase and experiences exist to be
highlighted.Sincethesigningofthe1stAgreementforSocialEconomyandSelfEmployment
ofExtremadurain2004bytheRegionalGovernmentofExtremaduraandtheConfederationof
Social Economy Entities and SelfEmployment of Extremadura (CEPES Extremadura), the
promotionofsocialeconomyandselfemploymentintheregionisincreasing.
Thecharacteristicsandthesituationoftheorganizationswhich,intheregion,canbeidentified
with the definition of social innovation are described covering the best strategies for
nonprofits, and socially responsible businesses in Extremadura. Insights on the motivating
forces behind each experience are analyzed as follows aiming to encourage other
organizationstoenterintheroadofsocialentrepreneurship.

TheIntegrationCompaniesawakeninginExtremadura
Anintegrationcompanyisoneenterpriseorcooperativelegallyconstitutedandqualifiedby
regional agencies to perform any economic activity which main objective is training people
experiencing social exclusion as transit to mainstream employment. In addition, these
companies must have accompanying services for the social workers to facilitate their
subsequentincorporationinntotheregularlabormarket.Ingeneral,suchhentitiesarenot
specializedinaparticulargrroupandarerelated,inmostcases,therelatioonshipwithsocial
servicesineacharea.Theyuusetoworkwithaddictions,immigrantsorpeoopleinthirdgrade
prison.AUCODAssociation,istheAsssociationofDrugControlinExtremadura.Ithassbeen
thewinneroftheQueenSofiaAwardintthecategoryofSocialWorkforitslonghistoryaand
itscapacityforinnovationintheimplementaationofqualitysystemsinthecareofdrugabuse
ers.ALUCODisalsoconcernedabbouttheenvironment.Theresultofthisconcernnandthe
needtoenhancetheemployabilityoftheirusers,havemakearisedALUCODREECYCLINGSLU,
a company dedicated to the collection, sorting and sale of paper and ca ardboard and the
destruction of confidential d documents. The 16th August 2012, ALUCOD REC CYCLING
becomes the first company insertion n qualified and registered in the autonomou us
communityofExtremadura.
Figure1.ALUCODRECICLINGSLU
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Source:www.alucod.com

FromSpecialEmploymentCeentertoPrivateCompany:TheAprosuba3casestudy
SpecialEmploymentCenterssaresocialeconomyenterpriseswhoseprimaaryobjectiveisto
promote access to employme ent and improving educational levels of people w with
disabilities, by performing productive work k involved in current market operations. These e
enterprisesalsohavethetaskofdisableempployees´integration,promotingthetransitofth
heiremployeestoordinarycompanies.Asmaincondition,thestaffmustbeformedbypeople
withdisabilities,inapercentagenotlessthan70percent.
Aprosuba3wasbornwiththeideaofprotectingandsupportingpeoplewithdisabilitiesinthe
city of Badajoz in Extremadura and work for their social and professional integration. Thus,
fromitsbirthinthe'70sasaprivatenonprofitinitiativeofagroupofparents,theentitynow
serves over 150 users who benefit from social services. Aprosuba assumes a residence,
supervised apartments, early intervention, occupational center, etc. . In the business area
Aprosuba exceeds hundred workers. It is precisely in this area where integration becomes
important. For this, the company opted to develop their own business projects, since the
decadeofthe80s,thebirthexperienceofagraphicartsworkshopinprinciplewiththeideaof
promoting occupational therapy and training for these people. The experience was very
positiveandthatledthemtotakeastepfurtherandcreateaspecialemploymentcenterbuilt
onpartnership.
In Spain there are about 1.600 Special Employment Centers (EEC) that facilitate employing
about 50.000 people from different sectors such as industrial laundry, recycling and urban
health,ortelemarketing.Finally,theAprosuba3becameanindependentlimitedcompanyand
todayisoneofthemostimportantprintersExtremadura.

Figure1.APROSUBA3

Source:www.aprosuba3.org

4.Finalremarks
There is much to be understood and learned about social entrepreneurship. In this time of
crisis, social innovation seam to us more important than ever. Extremadura has started the
journeytosocialentrepreneurshipbutapoliticalimpetusisnecessarytoconsolidatethefirst
steps. Ordinary companies could become social enterprises, and new organizations could be
createdwithsocialaims.
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Future research must explore the role of social enterprises in the regional development of
Extremadura and to examine the way in which regional policies could foster their success in
the market arena as a way to preserve their existence. Insights on the motivating forces
behind the best experiences will encourage other organizations to follow the road of social
entrepreneurship.
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COOPERACIÓNEMPRESARIALENREDEINTEGRACIÓNPRODUCTIVA
ManuelAguilarYuste,maguilaryuste@gmail.com,SecretarioGral.EUROLATIM


Cuando hablamos de cooperación, estamos acostumbrados a vincular este término hacia la
ayuda humanitaria, al desarrollo, la acción conjunta de actores públicos y privados de
diferentes países para resolver un problema social, al intercambio voluntario de acciones y
recursos(financieros,técnicosy/ohumanos)entreactoresdediferentespaíses,ladonaciónde
recursoseconómicosdeunpaísindustrializadoaunpaísenvíasdedesarrollo,endefinitivaa
lo social. Pero también existen otros modelos de cooperación, la cooperación universitaria,
profesional,transfronteriza,etc.,yporsupuesto,lacooperaciónempresarialomejordicho,la
cooperaciónmicroempresarial.
Eltradicionallema“launiónhacelafuerza”eslamáximaparaquelasempresasselancenen
brazos de la cooperación mutua. La Red EUROLATIM (Asociación Eurolatinoamericana de
Microempresarios)esunejemploalahoradellevaralaprácticaunapolíticageneralizadade
alianzasestratégicas,porquesóloasícreemosqueseráposiblehacerfrentealascatastróficas
consecuenciasdelacrisiseconómicaenuncontextomultisectorial.Porello,elejemploesla
mejorvíadeenseñanza.
ConnuestraRedempresarialqueremosimpulsarelcrecimientodelasempresas,elaumento
de las ventas y el ahorro en los gastos. En definitiva, la subsistencia de todos los agentes
implicados.
Fortalecerlacadenadevalordelasempresaseshoyunobjetivoprimordialyparaelloseexige
una estudiada política de alianzas. Se trata de no caminar solo, de trabajar, de hacerlo en
equipo,deunirseaaquellosquepuedendarunvalorañadidoatutrabajoydepensarenqué
podemoshacernosotrosporellos.
Esta manera de hacer negocios, persigue constituir la actividad global de la asociación,
organizando actuacionesdecooperaciónentreempresas,medianteelfomentodeacuerdos,
basadosenalianzasestratégicas.Elloseestructuraríaenbaseaunadobleperspectiva:
 Por un lado tratar de proporcionar a las empresas herramientas para incrementar sus
ingresos.
Porotroladocrearestructurasqueayudenalasmismasadisminuirsuscostes.
AntesdeseguirhablandodePYME(PequeñayMedianaEmpresa),MIPYME(Micro,Pequeñay
Mediana Empresa) o microempresa, tenemos que tener claro en qué contexto hablamos y
utilizamosestostérminos.
Lapequeñaymedianaempresa,conocidatambiénporelacrónimoPYME,esunaempresacon
característicasdistintivas,ytienedimensionesconciertoslímitesocupacionalesyfinancieros
prefijadosporlosEstadosoregiones.Laspymessonagentesconlógicas,culturas,interesesy
unespírituemprendedorespecíficos.
TambiéntenemoseltérminoMiPyME,acrónimode"micro,pequeñaymedianaempresa",que
esunaexpansióndeltérminooriginal,endondeseincluyealamicroempresa.
Laspequeñasymedianasempresassonentidadesindependientes,conunaaltapresenciaen
el mercado de comercio, quedando prácticamente excluidas del mercado industrial por las
grandes inversiones necesarias y por las limitaciones que impone la legislación en cuanto al
volumen de negocio y de personal, los cuales si son superados convierten, por ley, a una
microempresa en una pequeña empresa, o una mediana empresa se convierte
automáticamenteenunagranempresa.Portodoellounapymenuncapodrásuperarciertas
ventasanualesounacantidaddepersonal.
Actualmente no existe un criterio común de carácter internacional que clasifique o defina a
unaempresacomoPYME,MiPYMEomicroempresa.Porello,paraqueexistaunaunidadde
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criterios, sería recomendable que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT)
debería de ser quien defina y priorice los criterios utilizados para esta clasificación, desde
considerarlacantidaddetrabajadoresoeltipodegestión,elvolumendeventasolosíndices
de consumo de energía, hasta incluso el nivel tecnológico, por citar los más usuales,
estableciendo así un marco legal internacional. La mayor parte de las empresas de Europa y
AméricaLatina,sonpequeñasempresas,loquellamamosmicroempresas.
Generalmenteseresaltanlossiguienteselementoscaracterísticos:
x Administraciónindependiente,usualmentedirigidayoperadaporelpropiodueño.
x Incidencia no significativa en el mercado, el área de operaciones es relativamente
pequeñayprincipalmentelocal.
x Escasa especialización en el trabajo, tanto en el aspecto productivo como en el
administrativo.
x Actividad no intensiva en capital; denominado también con predominio de mano de
obra.
x Limitadosrecursosfinancieros,elcapitaldelaempresaessuministradoporelpropio
dueño.
El panorama económico, político y financiero actual, la crisis que estamos viviendo, la más
seriadelúltimosiglo,yelcapitalismobasuradelaespeculaciónfinancierageneralizada,han
hechosaltarporlosaireselempleoylaestabilidadmacroeconómica,yadeporsíprecariosen
losúltimosañosdepredominioneoliberal.
Losdirigentespolíticosnotienenalternativas,losbanqueros(verdaderosydirectoscausantes
delacrisis)tratandeevadirsusresponsabilidadesmientrasutilizanlasmultimillonariasayudas
querecibendelasentidadespúblicasparasanear,enlamedidaenquepuedensusbalances.
Los ciudadanos asisten perplejos al aumento vertiginoso del desempleo, a las quiebras de
empresasyalincrementodeladeuda.
Todo esto hace que la micro, pequeña y mediana empresa cumplan un rol fundamental en
todo este juego. Pues con su aporte ya sea produciendo y ofertando bienes y servicios,
demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, constituyen un eslabón
determinanteenelencadenamientodelaactividadeconómicaylageneracióndeempleo.
Porello,laCOOPERACIÓNempresarial,microempresarial,pymeomipyme,sepuedeexpresar
conlaecuación,2+2=5,loquesignificaqueunconjuntodeempresasvalemásquelasumade
todasellastomadasaisladamente.
Así, podemos definir la cooperación como el establecimiento de conciertos temporales o
permanentesentredosomásmicroempresas,conelfindeobtenerunasventajasrecíprocas
mediante la búsqueda y la ejecución en común de una o varias acciones (comerciales,
financieras,logísticas,tecnológicas,productivas,administrativas,etc...)quepermitanalcanzar
un objetivo preestablecido, de carácter general o específico, permitiendo compartir y
optimizarrecursos,reducirriesgosyfacilitarlarealizacióndeproyectoscomunes,aumentarel
beneficioempresarial,etc.,haciendomásfácilmenteelalcancededichoobjetivo.
Laalianzaesunadelaspalabrasmásutilizadasymásdemodaenelvocabularioempresarial
defindelsigloXXycomienzodelpresente.Efectivamente,lasalianzasocooperacionesentre
lasempresassonunadelasmanerasmásutilizadasportodaslasempresasparadesarrollarsu
propiocrecimiento,ademásdeotrasmanerastambiénutilizadascomolaadquisicióndeotras
empresasdelsector.
Lacooperaciónempresarialesunaexcelentemaneradeabrirnuevasvíasdecrecimientoenla
empresa, y sobre todo en el mundo de las MICROEMPRESAS, que, como yase ha apuntado,
constituyelamayorpartedeltejidoempresarial,atravésdeacuerdosdediferenteíndole,y
quevaapermitirportantoalasempresasqueseembarcanenestosproyectosalcanzarmetas
queporsímismaslesseríanimposibles.
Los acuerdos de cooperación pueden adoptar formas muy variadas, desde una simple
colaboración tácita o de hecho, hasta la participación de unas empresas en el capital de las
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otras;desdeunacuerdopararealizarunaacciónpuntualhastaeldesarrolloconjuntodetodo
unprocesodeproducciónydistribución.Pero,¿cuálsedebeadoptar?Alrespecto,elprimer
pasodentrodelosacuerdosdecooperaciónvaaserdetanteo,comoentodanegociaciónque
seprecie.Sípodemosdecirquelaprimeradelasfasesesdeterminarmuybienlosobjetivosa
alcanzarconelacuerdodecooperación.
Seguidamentehabráqueelegireltipodealianzaylaformajurídicaquemejorseadaptealos
fines.Paracadaobjetivo,ysegúnlascaracterísticasdelaempresaydelmercadoenelquenos
movamos,corresponderáunafórmuladecolaboraciónmásadecuada.
Si por ejemplo, lo que queremos es introducir e ir promocionando unos productos en el
extranjero,unaideaválidaesconstituirunconsorciodeexportación.
Para,porejemplo,instalarseoexportaraotropaíspodemosbuscarunsociolocalyllegarcon
élaunacuerdodeproducciónodistribución.

Cooperacióncomercial:unaapuestaparaafrontarlacrisis
Uno de los aspectos más recurrentes a la hora de establecer acuerdos de cooperación es el
intentodeaccederanuevosmercados.Esteaccesoresultamuydifícilycostosodeacometer
porlasmicroempresasdeformaindividual.Esporelloquemediantelacooperaciónsepuede
conseguir,biendeformaintegrada,bienconacuerdosespecíficosparacadacuestión:
a)Informaciónsobrelosmercadosalosquesequiereacceder.
b)Reduccióndelosriesgosquecomportael“asalto”anuevosmercados.
c) Introducción en los mercados exteriores, bien gracias a una acción conjunta de empresas
nacionales,bienporunacuerdoconunaempresadelpaísencuestión.
d)Creacióndeunareddedistribuciónoaprovecharladeunaempresayaexistente.
En estos momentos de crisis e incertidumbre, es cuando las organizaciones empresariales
tenemosquedarunpasoalfrenteypromoveractuacionesdevalorentretodoslosasociados
y no limitarnos a ser meros informadores. Debemos adoptar una actitud de liderazgo y
reinventarnosconstantemente.
Por ello, debemos hacer una mención especial a los profesionales autónomos y
microempresas,colectivo que másestásufriendola crisisyque tambiénhan dadolospasos
necesariosparatratardefomentarlasalianzasestratégicas.Éstassonunionesformalesentre
dosomásempresasquetienencomofin,unirsusfuerzasparalograrunobjetivocomúndel
queambassebeneficien.Esdecir,“Matrimoniosempresariales”,ysí,quizásdeconveniencia,
pero útiles y necesarios. Son una forma de crecimiento y desarrollo que, en la actualidad,
debemos plantearnos para mejorar en competitividad y para fortalecer nuestras empresas.
Licitadores, subcontratistas, empresas, microempresas, autónomos…, cualquier tipo de
proveedor, distribuidor o cliente pueden protagonizar alianzas exitosas, compartiendo
objetivosperomanteniendo,laautonomíayelrespetomutuoentrelosactoresimplicados.
Ahorabien,todaslasiniciativasqueserealicen,requierenlacolaboracióndelcolectivoalque
sedirigen,tantoparasumarseaellascomoparaaportarmejoras.
Entrelosprincipalesmodosdecooperacióncomercialpodemosdestacar:

Agrupacióndeexportadores:
Ungrupodemicroempresas,quepuedenperteneceronoalmismosector,creanunaovarias
oficinasdeventacomúnpararealizarelseguimientodeunmercadoexteriordeterminadoyde
laexportaciónensí,asícomotodotipodeaccionesdecaráctercomercialrelacionadasconla
exportación.
El coste de esta forma de cooperación es elevado, puesto que al desarrollo propio de la
actividaddelasoficinashayqueañadirelcostedelasinfraestructurasnecesarias,peropuede
repartirse entre bastantes microempresas y, además, la actuación conjunta tiende a reducir
otrotipodecostes,comolosdelafinanciación.

Cooperaciónenelaprovisionamiento:
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Setratadeuntipodeacuerdodecaráctervertical,yqueafectaportanto,alamismalíneade
laproducción,yenelquesepuedenproducirposicionesdeventajadeunadelasempresas
cooperantesrespectodelasotras,sobretodoenloscasosdedebilidadporpartedealgunas
delasmicroempresas.
En todo caso, si hay un acuerdo en este sentido, y sobre todo en el ámbito de las materias
primas, se está adquiriendo una ventaja importante frente a los competidores que no han
llegado a este tipo de acuerdos, en el sentido de una más óptima provisión de aquéllas en
términosdetiempo,costey,cómono,calidad.

Cooperaciónenmarketing:
Crearunamarcaounnombrecomercial,queidentifiquelamicroempresaescostosoydifícil,
perolacooperaciónentrepequeñosproductorespuedefacilitarelcrearunaimagendemarca,
unadenominacióndeorigen,etc.

Acuerdosdedistribución:
Permiteelaprovechamientoporpartedeunaovariasmicroempresas(portada)delaredde
comercializacióninteriory/oexteriordeotra(portadora)enunasdeterminadascondicionesy
acambiodelpagodeunacomisión.
Unavarianteconsisteenacordarladistribucióncruzadadelosproductos,aprovechandocada
microempresalareddecomercializacióndelasotras.

Consorciodeempresasparalacomercialización:
En este caso, las microempresas que pretenden desarrollar acciones conjuntas de ámbito
comercialcreanunanuevamicroempresa(consorcio)quetendrácomomisiónlaprospección
demercadosylapromoción,financiaciónycomercializacióndeunaampliagamadeproductos
que constituyen una oferta más atractiva para los nuevos mercados que los productos
desarrollados por las empresas en solitario. Ésta es una de las formas más comunes de
cooperacióncomercialenunentornoIberoamericano,(favorecidoporelfactorculturalypor
elmismoidioma),enespecialagrupandoempresasdeámbitosterritorialesdistintos.Elcoste
sueleserproporcionalalbeneficioobtenidoporlapertenenciaalconsorcio.

Franquicias:
Se trata de un contrato mercantil muy utilizado en la actualidad por muchos empresarios, y
queresultaunamodalidaddeconcesióncomercial,deorigennorteamericano,porelque:
a. La concesión comercial ordinaria se complementa con un pacto en exclusiva y con el
derecho y la obligación del franquiciado de utilizar los signos distintivos y las técnicas
comercialesdelfranquiciadory,
b. Este último es quien le prestará a ese fin la correspondiente asistencia técnica y lo
supervisará,percibiendoporellounacompensacióneconómica(royalties).
En definitiva, se concede a la parte franquiciada (una o varias) el derecho de explotación de
unamarca,productootécnicadesupropiedadenunterritoriodeterminado(frecuentemente
enexclusiva),fijándolealgunascondicionesquesuelenhacerreferenciaaaspectosdeimagen,
gestión de pedidos, tamaño de los locales en el caso de puntos de venta, etc. A cambio se
establece un pago inicial o “derecho de entrada” más unas remuneraciones periódicas, en
funcióndelvolumendenegocio,delafranquiciadaalafranquiciadora.

Comprasconjuntas:
En este caso, dos o más microempresa se asocian para realizar las compras a proveedores
comunes, con el fin de obtener condiciones ventajosas en los pedidos, como precios más
bajos,facilidadesdepago,etc.
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Éste es el caso de muchas cadenas de comercios, pero puede aplicarse también a cualquier
otro tipo de empresa en sus relaciones con los suministradores de materias primas y/o
productosterminados.
Ladificultadradicaenfijarlacontribucióndecadaparticipantealoscostesdefuncionamiento
del acuerdo, así como otros aspectos como las condiciones de salida del acuerdo o el
mecanismodecoordinacióndelospedidosysudistribución.

Lacooperaciónempresarial:unamaneraexitosadehacernegocios.
Finalizamosesteestudioconelanálisisyjustificacióndeléxitodehacernegociosutilizandola
cooperación empresarial en red, siempre y cuando ésta es llevada a cabo con los mínimos
índicesdecalidad,seguridadyrespeto.
SitomamoscomoreferencialaComisióndeIntegraciónProductivadelaCumbreProTempore
delMERCOSUR,celebradaenFozdeIguazú(Brasil)endiciembrede2010,podemosevaluarun
modelodecooperaciónempresarialconvariosindicadores,dentrodelaRedEUROLATIM.
ElcasodeestudiodeestaReddecooperaciónempresarialinternacionalsederivadelprimer
taller organizado por EUROLATIM en la Cumbre Protempore del MERCOSUR, con la
participación de 8 países (Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Portugal y
España), los participantes provenían de organizaciones gremiales y empresariales, donde se
aprovechópararealizarunaseriedeencuestasdeopiniónempresarial,yasímejorarlacalidad
y armonizar la construcción de indicadores compuestos para verificar y predecir los
movimientosdelciclodenegocios.Eltotaldeencuestadosfueron86empresarios.
El estudio de la fuente permite detectar diferentes modelos de cooperación entre
empresarios. Puede hablarse de redes empresariales, estrategias de colaboración o
experiencias compartidas de promoción empresarial, y se refiere a cómo unos individuos se
relacionan con otros para crear empresas. Cuando la asociación de varios empresarios se
produce en repetidas ocasiones, cuando coinciden con los mismos socios en distintos
proyectosdeinversión,existecooperación.
Losresultadosdelasencuestasdeopiniónempresarialsonparteimportantedelainformación
estadística utilizada a nivel internacional y nacional para el seguimiento de la actividad
económica.
De la revisión de los diversos trabajos empíricos y teóricos relacionados durante dicha
Comisión de Integración Productiva del MERCOSUR, podemos sacar las siguientes
conclusiones:
x Losrepresentantesdelospaísesmiembrosyencalidaddeinvitados,laUniónEuropea
reconocieronquelaPYMEjuegaunpapelclaveenelcrecimientoeconómicosostenido
y en la creación de empleos; que ésta contribuye al desarrollo social, cultural y
económicodelasnaciones.
x Reafirmaron durante dicha Cumbre, su compromiso para trabajar en establecer
políticasquerespaldeneldesarrollo,crecimientoycompetitividaddelasPYME;para
buscar el diálogo político y la cooperación respecto a este asunto con los países
miembros del MERCOSUR y con Europa, estableciendo así una alianza estratégica
entreMERCOSUR–UniónEuropea.EstoimplicaalaPYMEcomomotordedesarrollo,
focalizandolosesfuerzosnosóloalacreaciónydesarrollodeempresassinotambiéna
lainternacionalizacióndelasmismas;sinqueéstaspierdansureferéndumnacional,y
asímantenereldesarrollolocal.
x Tantoelprocesodeglobalizacióncomolaintegraciónregionalhanprovocadoquelas
empresas, aún las que actúan localmente, se enfrenten a producir y vender bajo un
clima de competencia internacional. La búsqueda de una participación internacional
lleva a que las empresas de menor dimensión afronten situaciones en las que sus
propios recursos y experiencia no son suficientes. Estas situaciones han empujado a
losempresarioslocalesacooperarconempresariosextranjeros.Alasrelacionesque
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losempresariosestablecenentresíconlafinalidaddecrearvalorycompartirloseles
conocecomovínculosdecooperaciónempresarial.
x Laredoriginalmenteseencuentraformadaporunconjuntodeelementosquevana
interactuaryestablecerrelacionesparacompartirrecursosyconellocadaelemento
alcanzarsuobjetivoconmayorfacilidadqueactuandodeformaindependiente.Estas
relaciones pueden ser de carácter múltiple y van a generar interdependencia en la
medidaquesefortalezcandentrodelared.Lamayorpartedelasredesdeempresas
localesseformanespontáneamente.
x Una red se crea y crece bajo un espacio físico y en un tiempo determinado, se
mantiene y fortalece en la medida que se establecen nuevas relaciones entre sus
elementos y se estrechan las ya existentes, al mismo tiempo que se van integrando
nuevoselementosalamisma.Lasredesdecooperaciónempresarialinternacionalesa
diferencia de las redes locales de empresas, como son los clusters o distritos
industriales, han vencido los límites en espacio porque a través de los encuentros
empresariales(ALINVESToEUROLATIM,entreotros)lasempresasentranencontacto
con empresas de otros países sin necesidad de viajar a cada uno de éstos. También
vencen el límite del tiempo al permitir que bajo los vínculos de cooperación una
empresaseretroalimenteconlaexperienciadeotra.
x El fortalecimiento de la capacidad de los países seleccionados para mejorar las
relacionescomerciales,sealcanzaránatravésdetalleres,seminarios,entrenamientos
y asesorías. Se llevarán a cabo análisis de los resultados, incluyendo el desarrollo de
indicadoreslíderesyproyeccionesmacroeconómicas.
x La cooperación implica considerar a los proveedores, clientes y competidores como
posibles aliados y como fuente de información, lo que promueve en un momento
determinado un ambiente de mercado concertado. Los vínculos de cooperación en
ocasiones se establecen por medio de acuerdos contractuales, sin embargo, un
acuerdo contractual no es garantía de que se establezca un vínculo de cooperación.
Losacuerdosenunmomentodadopuedenonoserunaexpresióndelacooperación
empresarial, en ocasiones permiten que la rivalidad entre competidores de paso a
cierto grado de cooperación, sin que la primera desaparezca del todo. Esta
cooperaciónpermiteaumentarlacompetitividaddelasempresascooperadorasante
terceros.
x Las redes de cooperación empresarial internacionales permiten que las empresas de
menor dimensión puedan participar en mercados extranjeros, reduciendo los
obstáculosyloscostosqueestoimplica.Almismotiempo,estasredesinternacionales
permitenprolongareldesarrolloendógenoalvincularalasempresaspertenecientesa
unaredlocalconotrasempresasquepertenecenaotraredlocalizadaenotropaíso
región.
x Lasredesdecooperaciónempresarialseformanconbaseenvínculoscaracterizados
por estrategias de cooperación: crear valor y compartirlo. Los vínculos se establecen
no necesariamente por la cercanía física ni por la espontaneidad del interactuar
cotidiano,másbien,porlaconvicciónquelosempresariostienenporcooperar.Estos
empresariosprobablementepertenecenadistintospaísesoregionesyhanasistidoa
encuentrosempresariales.
Podemosseñalarcomocaracterísticasdedichaestudioenmateriadecooperaciónempresarial
internacional las siguientes: selectividad, complementariedad, temporalidad, se basa en la
negociaciónyesfacilitadora.
x El hecho de que sea selectiva se refiere a que las empresas dentro de la red sólo
cooperanconaquellasempresasconlascualeslograndeterminarunobjetivocomún.
Esto indica que las empresas en la red no están obligadas a cooperar entre sí, más
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bien, con base en encuentros empresariales y entrevistas cara a cara las empresas
seleccionanaaquéllasconlasqueexistecomplementariedad.
x Los empresarios están más motivados a cooperar con aquellas empresas cuyas
fortalezas y oportunidades complementan las debilidades y amenazas de su propia
empresa.Estosetraduceparacadaempresacooperadoraendisminuirlasdebilidades
yamenazasaumentadolasfortalezasyoportunidades.
x La cooperación empresarial es temporal porque las empresas están dispuestas a
cooperardeformatransitoriaysólocuandoelempresarioestáconvencidodequela
cooperación no afecta sus propios intereses. El periodo de cooperación puede
prolongarse conforme los vínculos entre las empresas se estrechan y la confianza
aumenta.Losacuerdosdecooperaciónenunprincipiotiendenaserdecortoplazo.En
la medida que las empresas involucradas tengan éxito renovarán los acuerdos y/o
vínculosexistentesycrearánnuevos,extendiendocadavezmáselplazoyelgradode
compromisodelosmismos.
x Paraqueunaempresacoopereconotraserequieredeunperiododenegociación,por
tanto,sepuededecirquelacooperaciónesalgoquesenegocia,noselograexigiendo,
nicomounactosolidarioporquelacooperaciónempresarialimplicaellogrodemayor
rentabilidad. Se coopera no para demostrar que se puede ser “bueno”, más bien,
porque se espera que al cooperar se logren mejores resultados que actuando
competitivamente.
x Seríaunerrorcreerquelacooperaciónempresarialeslasoluciónalosproblemasque
la empresa pudiera enfrentar o que automáticamente elimina los obstáculos que
implica la internacionalización de las empresas de menor dimensión. La cooperación
facilitaalaempresalasoluciónadeterminadosproblemasporquepermitequeéstase
valgadetercerasempresasparallevaracaboaccionesqueporsímismaleseríanmás
difícilesoprácticamenteimposibles,másnoeslasoluciónensímisma.
x Lacooperaciónempresarialpermite,endeterminadomomento,alasempresastanto
aumentarsucompetitividadcomosurentabilidad.Sibienesciertoquelasempresas
en ocasiones firman acuerdos de cooperación en los que se incluyen recursos
financierosesimportanteresaltarqueunacuerdodecooperaciónnosereducealos
mismos.Laempresacooperadoranodebeservistacomolafuentedefinanciamiento
ocomoelmercadometa,deserasí,seestaríafomentandoeloportunismoy,desdeun
primer momento, eliminando toda posibilidad para establecer un vínculo de
cooperación.
x Puede existir un acuerdo para representación por una o ambas partes que no
involucrecapitalperoquefacilitellegaralmercadoextranjero.Lacooperaciónimplica
amedianoplazolareduccióndelosobstáculosalainternacionalización,disminución
de los costos de transacción y la búsqueda de sinergias. Estos últimos pueden tener
efectos positivos en una empresa, como son el aumento en sus utilidades o una
posiciónmásfuerteenelmercado.
Los temas identificados como campo potencial de trabajo para mejorar los procesos de
cooperaciónempresarialfueronlossiguientes:
x Identificación de las necesidades de los usuarios, especialmente al nivel micro.
Métodosparainducirsuinterésenlosresultadosdelaencuesta.
x Posibilidades,ventajasydesventajasdeuncambiodelenfoquedeusodeempresasy
actividadesalenfoquedeestablecimientosyproductos.
x Introducir avances en el tópico de registros y muestras. Ventajas potenciales de
moversehaciaunenfoquedepanel.
x Aumentar la producción de resultados derivados de las encuestas. El uso de
ponderaciones e indicadores compuestos. Aumentar la producción de
microresultados.
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x

Mejorar la relación con los usuarios a través de un mejor desempeño en el área de
producciónydifusiónderesultados.
Al igual que la Red EUROLATIM, como hemos señalado a lo largo del presente documento,
tenemosqueseñalareltrabajoquedesdelaUniónEuropeaseestáhaciendoparafomentarla
cooperación empresarial y la creación de redes empresariales en un contexto
eurolatinoamericano,setratadelProgramaEuropeoALINVEST.
El Programa ALINVEST es uno de los programas regionales de cooperación económica más
importantesdelaComisiónEuropeaenAméricaLatina.Elobjetivogeneralescontribuirala
cohesiónsocialmedianteelapoyoalfortalecimientoeinternacionalizacióndelaspequeñasy
medianas empresas de América Latina y el intercambio de innovación, conocimientos y
relacioneseconómicasconsusempresashomologaseuropeas.
ActualmenteestáformadoportresConsorcios:
Centroamérica,MéxicoyCuba.Con13socioslatinoamericanosy4socioseuropeos.
RegiónAndina.Con21socioslatinoamericanosy13socioseuropeos.
MERCOSUR,ChileyVenezuela.Con19socioslatinoamericanosy3socioseuropeos.
El Programa ALINVEST va dirigido a las PYMES latinoamericanas que desean
internacionalizarse y fortalecer su presencia en los mercados europeos. Desde su inicio, el
ProgramaALINVESThaorganizado140.000encuentrosempresarialesyhaconseguidorealizar
500millonesdeeurosenacuerdoscomerciales.
Gracias al Programa ALINVEST, las PYMES latinoamericanas han fortalecido sus capacidades
de internacionalización y de negociación. Aportando los siguientes beneficios a las PYMES
latinoamericanas:
x Desarrollo comercial gracias a la organización de encuentros empresariales entre la
Unión Europea y América Latina para que las PYMES se encuentren, se conozcan y
realicennegocios.
x ApoyoalainternacionalizacióndelasPYMESlatinoamericanas.
x ColaboraciónconlosorganismosintermediosderepresentacióndelasPYMES.
x FacilidaddeintercambioscomercialesentrelasPYMESlatinoamericanasyeuropeas.
x Fortalecimientodelacapacidaddelasasociacionesempresariales.
x CulturadenegocioscomúnentreAméricaLatinaylaUniónEuropea.
Laformaenqueseestableceunaredysufuncionamientobásicoporlocomúnesaplicablea
los vínculos empresariales que originalmente se dan en una localidad o territorio específico
(cluster o distrito industrial, determinados en el tiempo y en el espacio), estos vínculos
obedecen a diversas razones que no necesariamente se relacionan con la cooperación. Las
redeslocalessemantienenaúncuandosecaractericenporunamayorexistenciadevínculos
competitivos porque existen fuerzas centrípetas independientes a dichos vínculos que
mantienenalasempresasconcentradasenunamismaáreageográfica.
Si conseguimos que la cooperación empresarial se instrumentalice, todas las iniciativas
anteriormentereseñadas,habremosdadounpasodegiganteparahacerfrentealasituación
queatravesamosyestaremosendisposicióndeafrontaralgoquesenosantojafundamental
comoeslainternacionalización.
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REGIONAL DEVELOPMENT, EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN HOTEL
INDUSTRY
M.Pilar Alberca Olivera, palberca@cee.uned.es, Universidad Nacional de Educación a
Distancia
LauraParteEsteban,lparte@cee.uned.es,UniversidadNacionaldeEducaciónaDistancia


ABSTRACT: The main objective of this work are, first, to analyze the efficiency changes
producedamonghotelcompanies,andsecondtoevaluatetheinfluenceofthesechangeson
theperformanceofasampleofhotelcompanies,thusmakingacontributiontotheliterature
on evaluating the efficiency and productivity of hotel companies at the regional level as an
approximation of business performance. The nonparametric frontier DEA methodology has
beenusedtoassesslevelsofefficiencywithwhichfirmsoperatehotelandMalmquistindices
to estimate the productive change. Findings determine the most efficient hotels resulting
morecompetitive.Alsoweobtaintheratesofchangeinproductivityintheperiodanditsmain
determinants:changesefficiencyandtechnicalchange.
KEYWORDS: Tourism, hotel companies, data envelopment analysis, competitiveness,
efficiency,productivity.

RESUMEN: El principal objetivo de este estudio es, en primer lugar analizar los cambios en
eficiencia que se han producido en las empresas hoteleras, y en segundo lugar evaluar la
incidencia de estos cambios en el desempeño de una muestra de empresas hoteleras,
realizando una contribución a la literatura que evalúa la eficiencia y la productividad en las
empresas hoteleras a nivel regional, como aproximación a su performance. La metodología
frontera no paramétrica DEA se ha empleado para evaluar la eficiencia y los índices de
Malmquist para estimar el cambio productivo en el periodo. Los resultados de eficiencia
permitendeterminarlosíndicesdeeficienciadelasempresashotelerasytambiénseobtienen
las variaciones en la productividad en el periodo así como sus principales determinantes:
cambioseneficienciaycambiotécnico.
PALABRASCLAVE:Turismo,empresashoteleras,análisisenvolventededatos,competitividad,
eficiencia,productividad.

1.INTRODUCCIÓN
Elpresentetrabajorealizaunacontribuciónalosestudiossectorialesyregionalesdeeficiencia
delsectorturísticoytieneporobjetivolaevaluacióndelaeficienciadelasempresashoteleras
españolas en la década actual. La principal motivación es el interés en profundizar en un
subsector que forma parte de un importante sector de la economía española y mundial: el
sector turístico. Este sector representa una actividad económica de gran magnitud y
dinamismoanivelmundial,engranmedidaresponsabledelcrecimientoeconómicotantopor
su contribución a la balanza de pagos, nivel de inversión, participación en el empleo y
aportacióndedivisascomoporsucontribuciónalosequilibriosregionalesencadapaísyentre
lasregiones.
Elperiodoexaminadoenestetrabajoabarcade2001a2008.Esimportantetenerencuentael
año2006,altratarsedelperiodoquemarcaelcomienzodelaactualcrisiseconómicayorienta
uncambiodetendenciadealgunasvariablesrelevantes,enparticularlasrelacionadasconla
oferta y la demanda hotelera. El periodo previo a la actual crisis económica coincide con un
periodo económico expansivo de la economía española caracterizado en el caso del sector
turístico, por un crecimiento generalizado de la actividad según diferentes indicadores
económicos monetarios como el valor de la producción, el volumen de negocio o el valor

367





14.ºWORKSHOPAPDR|EMPREENDEDORISMOEDESENVOLVIMENTOREGIONAL
5deOutubrode2012|ESCEInstitutoPolitécnicodeSetúbal
añadido y otros no monetarios como la afluencia del número de turistas o la evolución del
número de pernoctaciones. A pesar de ello, los márgenes de las compañías hoteleras han
mostrado un continuo deterioro, consecuencia del importante crecimiento experimientado
porlosconsumosyloscostessalariales,muyporencimadelincrementoenlaproducciónyen
las ventas. Con posterioridad a 2006 y como consecuencia de la actual crisis económica se
produceunamayoracentuaciónenlacaídadelosmárgenesylarentabilidad,asícomoenel
niveldeempleodelasempresashoteleras.
Para su presentación el trabajo queda estructurado de la siguiente forma: en el segundo
epígrafe se presenta la base de datos y las variables consideradas en el análisis. En el tercer
epígrafeseexponenlosfundamentosdelametodologíafronteraempleadayseobtienenlos
principales resultados en cuanto a índices de eficiencia, en el cuarto epígrafe se presenta la
metodología y resultados del estudio de la productividad y finalmente el último epígrafe se
recogenlasconclusionesdelestudio.

2.VARIABLESYDATOS
2.1VARIABLES
Siguiendo un criterio económico general, se consideran inputs aquellos bienes y servicios
adquiridosporlaempresa,mientrasquelosoutputssonlosbienesoserviciosquelaempresa
vendeaotrasempresasoalconsumidorfinal(Sealey&Lindley,1977).
Una cuestión relevante es la contabilización del output en términos de valor añadido o en
términos de ventas netas, debido a que su elección condiciona los factores a considerar:
primarios en el primer caso o el necesario reflejo de un input adicional de consumos en el
segundocaso.Enestetrabajosehaempleadoelenfoquedelasventasnetascomomedidadel
ouputylosinputsempleadossonelnúmerodeempleadoscomomedidadeltrabajo,elactivo
fijooinmovilizadocomomedidadelfactorcapitalyfinalmentelosconsumosrealizados.
La homogeneidad en las unidades de medida no es condición necesaria de aplicabilidad de
frontera no paramétrica DEA y quizás por ello no existe consenso en la literatura sobre la
medida de las magnitudes que se deben utilizar como variables. En cualquier caso los
resultados finales del modelo suelen estar condicionados de manera importante por los
factoresincluidosenelanálisis,porelouputconsideradoyporlasunidadesenlasquevienen
expresadas estas magnitudes. En este sentido, hay autores que consideran preferible el
empleodeunidadesfísicas,conlaconsiguientelimitacióndelnúmerodeunidadesevaluadas
debidoaladificultaddeobtenerinformaciónreferidaadichasunidades,mientrasqueexisten
otrostrabajosenloscualesseempleanvariablesmonetarias;obiencombinanelempleode
ambas.

2.2DATOS
LabasededatosutilizadaparalaextraccióndelainformaciónfinancierahasidoSABI.Anivel
nacional está integrada por un panel de 1.593 empresas con información económico
financiera válida respecto a las variables fundamentales de Balance y Cuenta de Resultados,
sobreunabasededatosinicialintegradaporlainformacióncorrespondientealatotalidadde
las empresas hoteleras españolas registradas en el código de actividad 551 de la CNAE2009
revisadocorrespondientealperiodo20012008.

3.EFICIENCIA:METODOLOGÍAYRESULTADOS
3.1Metodología
Las medidas de eficencia pueden establecerse a nivel de empresas, regiones o países, y se
basanenlacomparabilidaddelasactuacionesóptimasdadoelprincipiogeneraldeescasezde
factoresdisponiblessusceptiblesdeusosalternativos.Debidoalcaráctermultidimensionalde
la eficiencia, en la práctica surgen dificultades operativas relativas a su medida, y
particularmente la elección de metodologías y/o indicadores representativos y adecuados
debidoalavariedaddefactoresqueintervienenensuvaloración.
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Concaráctergeneral,lasmedidasdeeficienciaevalúanlaadecuadaoinadecuadaactuaciónde
los directivos a la hora de gestionar recursos, capacidades y habilidades en la empresa o la
hora de formular e implementar las diferentes estrategias empresariales mediante la
comparación de los valores observados y los óptimos que son calculados habitualmente
utilizandometodologíasfrontera.
Aunque esta metodología presenta desventajas que derivan de su carácter determinístico,
aportaimportantesventajascomosualtogradodeflexibilidadynorequerirhomogeneidaden
lasunidadesdemedida(Charnes,Cooper,Lewin&Seiford,,1995),loquehapodidomotivar
quelamayorpartedeaplicacionesempíricasenhotelesempleenfronterasnoparamétricas:
MoreyyDittman(1995),Anderson,FokyScott,J.(2000),BrownyRagsdale,(2002),Camacho,
Navarro y Rodríguez (2002), Hwang y Chang (2003); Barros (2005), Blasco y Moya, (2005),
RubioyRomán(2006),Haugland,MyrtveityNygaard(2007),Chen(2009),Min,Min,Joo,yKim
(2009);Perrigot,CliquetyPiotLepetit(2009)yYuyLee(2009).
ApartirdenunidadesanalizadasqueconsumenXinputsparaproducirYoutputs,ysiendoel
vectorintensidadnx1deconstantesqueponderaaparticipacióndelasdistintasobservaciones
enlafronteraeficiente,seplanteaparacadaunadelasunidadesproductivasevaluadasypara
cadaperiodolaresolucióndelprogramalinealquedeterminaencasodeorientaciónalinput
la cantidad mínima de factores necesarios para lograr la cantidad de producción observada,
permitiendo obtener un índice radial que calcula la ineficiencia de una empresa como la
reducción proporcional que puede producirse en todos los inputs de forma simultánea sin
reducirlaproducción:


3.2Resultados
La eficiencia media reflejada en la última fila del tabla como "media global" supone la
aproximación a las medidas de competitividad del sector en base al conjunto de empresas
hoteleras analizadas en el periodo de referencia. Como puede apreciarse, en cuanto a los
resultados obtenidos, la eficiencia no ha presentado grandes variaciones en el periodo
examinado,experimentandounaevoluciónfavorabledeun49,10%enelaño2001al52,60%
enelaño2008.

Tabla5:EvolucióndelaeficienciamediaporCCAAyvariaciónporcentual

ANDALUCÍA
ARAGÓN
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIAyASTURIAS
C.LAMANCHA
CASTILLALEÓN
CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID

2001
48,58%
46,03%
49,48%
50,19%
45,74%
48,87%
44,45%
49,80%
47,28%
45,86%
60,14%

2008
50,68%
52,12%
53,29%
49,93%
48,78%
47,53%
48,66%
56,33%
48,46%
43,86%
65,08%
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MURCIA
NAVARRAyLARIOJA
PAÍSVASCO
VALENCIA
MEDIAGLOBAL

46,29%
52,53%
46,27%
48,61%
49,10%

47,84%
55,68%
57,04%
50,14%
52,60%


Siconsideramoselaño2001,elvalordelaeficienciaglobaldel49,10%indicaqueportérmino
medio sería posible para la media de las empresas hoteleras de la muestra proporcionar el
mismoservicioconun50%menosdelosinputsempleados.Enelperiodofinaldelintervalo
(año2008)elvalordelaeficienciaglobaldel52,6%indicaunmejorcomportamientorespecto
al año 2001 y un ahorro de factores del 3% con respecto a dicho año, dado que el nivel de
ineficienciaindicativodelahorro"potencial"derecursosesdel47%.
Dada la menor estacionalidad del segmento de ciudad, el comportamiento de las empresas
hoteleraspertenecientesalaComunidaddeMadridresultamásfavorablealobteneríndices
deeficienciasuperiorestodoslosperiodos,enunporcentajecrecienteenlostresperiodosdel
intervalopuestoquehapasadodel60%deeficienciaen2001al64%en2006yal65%enel
2008 y un crecimento acumulado en el periodo de un 5% frente al crecimiento de la media
nacionalqueesun1,50%inferior.Latendenciaessiemprecrecienteynoseconcentraenun
periodoconcretosinoqueentérminosdemediasvienecreciendoentornoun0,7%anual.

4.PRODUCTIVIDAD:METODOLOGÍAYPRINCIPALESRESULTADOS
4.1Metodología
Cuandosedisponedeunpaneldedatosexistelaposibilidaddeaplicarlaprogramaciónlineal
basadaeninputsyoutputsparamedirlavariaciónenlaproductividadmediantelosÍndicesde
Malmquist(IMenadelante).LautilizacióndelIMhaceposibleconorientaciónalinput(Caves
et al. 1982), tomando como referencia la tecnología del periodo t (expresión 1) para una
unidaddeproducciónqueproduceyt(vectordeoutputsent)eyt+1(vectordeoutputsent+1),
apartirdext(vectordeinputsent)yxt+1(vectordeinputsent+1),serepresentacomo:


(1)Färeetal.(1994),descomponenlavariacióndelaproductividad(3)comoelproductode
dosfactores:cambioenEficienciayCambioTécnico.


(4) La expresión (4) permite la obtención del IPM y el cambio en la productividad en dos
periodos de tiempo (t) y (t+1), como resultado del Cambio en la Eficiencia y del Cambio
Técnico. El cambio en la Eficiencia (efecto catchingup) entre los periodos t y t+1 recoge el
acercamientooalejamientodelafronteradelaunidadevaluada.Paraestimarladistanciade
unaunidadconrespectoalvectordeinputs,seconsideralapropiedaddereciprocidadentrela
función distancia y el índice de eficiencia Técnica de Farrell (1957): la distancia es inversa al
índicedeeficienciatécnicayviceversa.

4.2Resultados
Se han obtenido los índices de productividad, tanto a nivel nacional, para cada una de las
empresas analizadas, como para las empresas ubicadas en la Comunidad de Madrid. De
momento los resultados regionales están disponibles sólo para las empresas ubicadas en la
Comunidad Autónoma de Madrid . Como puede apreciarse en cuanto a los resultados
obtenidos, la TPF media que aparece reflejada en la última fila del Tabla 4 como "media
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global"suponelaaproximaciónalasproductividaddelsectorenbasealconjuntodeempresas
hoteleras analizadas en el periodo de referencia, e indica que en dicho periodo la TPF ha
disminuidoentérminosdemediasparaelconjuntodeempresasanalizadasenun4,2%.

Tabla4:ProductividadTotaldelosFactores(20012008)

C.MADRID
MEDIA
NACIONAL

CAMBIO
EFICIENCIA

CAMBIO
TÉCNICO

C.EFICIENCIA
PURA

C.EFICIENCIA
ESCALA

TPF

NºEMPRESAS

1,054

0,915

1,049

1,005

0,964

87

1,061

0,903

1,041

1,019

0,958

1593


La caída de la productividad no parece en principio estar relacionada con la evolución de la
eficienciaqueenelperiodoregistrauncomportamientopositivo,concretamenteun6,10%en
términos de variación porcentual; sino que la causa fundamental del descenso de la
productividadestárelacionadaconlavariaciónnegativaexperimentadaporelcambiotécnico:
lasempresasmáseficientesdelsectorquedefinenlafronteratecnológicaempleanalfinaldel
periodoanalizadocomparativamenteconelperiodoinicial,másinputsparaprestarelmismo
niveldeservicio.
LaC.Madridsesitúaenestimacionesqueactualmentesonmuyprevias,enunaevoluciónde
suproductividaden6ªposiciónenunrankingporCCAAyobtieneundescensoenelperiodo
dereferenciadel3,6%,registrandoenestecasouncomportamientomenosdesfavorableque
lamediaglobalqueanivelnacionaldescendióenun4,20%.

5.DISCUSIÓNYCONCLUSIONES
Lainvestigacióndesarrolladasehaorientadoaevaluarlaeficienciadelasregionesespañolas
con metodología frontera no paramétrica DEA. A nivel agregado, los principales resultados
muestran un comportamiento estable en la eficiencia, que no ha presentado grandes
variacionesenelperiodoexaminado,conunaevoluciónfavorablepasandodel49,10%enel
año2001al52,60%enelaño2008;loquesuponeunincrementode3,5puntosenlosniveles
de eficiencia para el conjunto de empresas a nivel nacional. Las CCAA que presentan una
mayor competitividad, debido a un mejor comportamiento de sus índices de eficiencia final
sonMadridenprimerlugarconporcentajemediodeeficienciaenelperiodofinaldel65,08%,
laComunidadAutónomadelPaísVasco,coníndicesdeeficienciaenelperiodofinaldel57,04
%yCataluñaconíndicesenelperiodofinalde56,33%.
EnelcasodelasempresasdelaC.deMadrid,éstasobtienenelporcentajedeeficienciamás
altoentodoslosperiodossiendodestacablesucrecimientoacumuladoenelperiododeun5
% frente al crecimiento de la media nacional que resulta en un 1,50 % inferior. Los posibles
factores explicativos pueden ser en primer lugar el importante crecimiento de la demanda
turísticaquelaC.deMadridvieneexperimentando:enesteperiodo,enlaC.deMadridseha
producido un crecimiento en la entrada de turistas en valor absoluto de 1.647.681, que
supone casi un 20 % del total del incremento en la entrada de turistas 20012008, con la
consiguienteincidenciafavorableenlaeficienciaalcanzada.Unfactoradicionaleselmodelo
turísticoenlaComunidaddeMadridbasadoenunturismourbanodenegociosqueincideen
unamenorestacionalidaddelademandadeestetipodehotelesqueatiendenalsegmentode
ciudad frente al segmento de sol y playa que normalmente está más sobredimensionado al
presentarmayorestacionalidad.
Finalmentesehaprocedidoarealizarlaevaluacióndelrendimientodelasempresashoteleras
con medidas de productividad. Los resultados provisionales indican que la productividad del
sector en base al conjunto de empresas hoteleras analizadas en el periodo de referencia ha
disminuídoentérminosdemediasparaelconjuntodeempresasanalizadasenun4,2%.
LaCMadridobtieneundescensoenelperiododereferenciadel3,6%,registrandoenestecaso
un comportamiento menos desfavorable que la media global que descendió en un 4,20%.
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Precisamenteesimportantetenerencuentaqueanivelnacional,desdeelpuntodevistade
los cambios en el periodo, es destacable en primer lugar el importante crecimiento
experimentado por la planta hotelera española y aunque el número de turistas alojados en
hoteles y establecimientos hoteleros ha aumentado en un 4%, no ha sido suficiente para
compensar el exceso de capacidad, y además como factor adicional el porcentaje que venía
representando la demanda de alojamiento en hoteles y establecimientos hoteleros con
respectoaotrasopcionesdealojamientohaidogradualmenteperdiendopeso.
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Resumo: O INOV•C é um Programa Estratégico de 4 anos [20102013] que pretende
desenvolver um Ecossistema de Inovação, fundamentado pelo desenvolvimento de recursos,
infraestruturas e dinâmicas de inovação e empreendedorismo na Região Centro. A criação,
captação e fixação de projetos empreendedores e inovadores de forma transversal a toda a
Região abrangida pelo ecossistema constitui um aspeto central no desenho de todo o
ProgramaEstratégicoINOV•C.AbasedeintegraçãoimaterialdoProgramaestádivididaem3
eixos estratégicos: a Gestão, Dinamização e Monitorização do Ecossistema de Inovação; a
Promoção e Reforço de competências de Apoio ao Empreendedorismo e Inovação; e a
Contribuição da Inovação para o Desenvolvimento Local e Regional. Este último, assenta na
concertação entre os parceiros complementares (conjunto de forças vivas da região que
contribuem para o estímulo ao empreendedorismo e inovação) e os parceiros nucleares do
INOV.C. O projeto materializase no lançamento e gestão do Sistema de Apoio ao Estímulo
LocaleRegionalaoEmpreendedorismoeInovação.Atravésdestalinhadefinanciamento,com
umorçamentototaldisponívelde600000€,qualquerparceirocomplementar,àexceçãodas
entidades financeiras, pode submeter à coordenação do Ecossistema de Inovação INOV.C,
projetos de estímulo ao empreendedorismo e inovação a desenvolver na sua região de
influência. Após uma avaliação do mérito técnico da candidatura e alinhamento dos seus
objetivos com a visão estabelecida para a região, os projetos são aprovados para execução,
havendo sempre, necessariamente, o envolvimento de pelo menos um parceiro nuclear do
ecossistemadeinovação,demodoagarantiratransferênciadeknowhowespecializadopara
os parceiros complementares. A iniciativa do 1º biénio (20102011) contou com 26
candidaturas tendo sido aprovadas 15 com objetivos que passaram pela organização de
cursos, concursos e eventos relacionados com inovação e empreendedorismo (Câmara
Municipal de Coimbra, Câmara Municipal da Mealhada, Ad Elo – Associação de
desenvolvimento local da Bairrada e Mondego, ANJE – Associação Nacional de Jovens
Empresários,NERLEI–AssociaçãoEmpresarialdaRegiãodeLeiria,INOVREGIO–Associaçãode
Inovação Regional e Câmara Municipal de Penela), pelo desenvolvimento de consultoria
técnica em empreendedorismo e inovação (INOVREGIO, BLC3 – Plataforma de
desenvolvimento da região interior centro e Câmara Municipal da Mealhada), e
nomeadamente pela criação de Gabinete de Apoio à Inovação Competitividade e
Empreendedorismo nem autarquias (Câmara Municipal da Miranda do Corvo, Câmara
MunicipaldaPenela,CâmaraMunicipaldaPenacova).Oresultadoatingidonoprimeirobiénio
INOV•Cpermitedemonstrarosucessoalcançadoeemparticularoenvolvimentoconseguido
porpartedasautarquiaseassociaçõesdedesenvolvimentolocalqueassimcontribuírampara
o estímulo ao empreendedorismo das populações locais conforme se poderá constatar no
resumodisponívelemhttp://goo.gl/tIw7N.

Abstract: INOV•C is a four year [20102013] strategic program which aims to develop an
Innovation Ecosystem, established through resource development, infrastructures and
innovationandentrepreneurshipdynamicsoriginatedintheCentralRegion.The coreaspect
behind the design of INOV•C strategic is the capture, establishment of projects from
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entrepreneursandinnovatorsacrosstheentireregioncoveredbytheecosystem.Thebasisof
immaterial integration of the INOV•C program is divided into three strategic axes:
Management, Promotion and Monitoring of Innovation Ecosystem; Promotion and
Reinforcement of skills for Innovation and Entrepreneurship; and Innovation Contribution to
Local and Regional Development. The latter, based on genuine cooperation between
supporting partners (region cluster of vital forces that contribute to entrepreneurship and
innovationfomentation)andnuclearpartnersofINOV•C.Thisprojectexistsintheformofa
systemwhichSupportLocalandRegionalIncentivesforEntrepreneurshipandInnovation.The
funding line, with a total available budget of € 600 000, allows any partner, except financial
institutions, to submit INOV.C projects that encouraging entrepreneurship and innovation to
local or region development. After technical merit evaluation of applications and according
their alignment with the vision established for the INOV•C region, projects are approved for
implementation.Neverthelesstheapplicationmustalwaysassumetheinvolvementofatleast
oneINOV•Cnuclearpartner,toensureknowhowsharing.The1stbienniumeditionofINOV.C
Support Local and Regional Incentives for Entrepreneurship and Innovation (20102011) had
26 applications from those were selected 15 projects. Those Projects assume different
objectives:organizationofinnovationandentrepreneurshipcourses,competitionsandevents
(Câmara Municipal de Coimbra, Câmara Municipal da Mealhada, AdElo – Associação de
desenvolvimento local da Bairrada e Mondego, ANJE – Associação Nacional de Jovens
Empresários,NERLEI–AssociaçãoEmpresarialdaRegiãodeLeiria,INOVREGIO–Associaçãode
Inovação Regional e Câmara Municipal de Penela), development of technical advice on
entrepreneurship and innovation (INOVREGIO, BLC3 – Plataforma de desenvolvimento da
região interior centro e Câmara Municipal da Mealhada), and creation of Innovation,
CompetitivenessandEntrepreneurshipSupportOfficesinmunicipalities(CâmaraMunicipalda
MirandadoCorvo,CâmaraMunicipaldaPenela,CâmaraMunicipaldaPenacova).
Palavraschave:EcossistemadeInovaçãoINOV.C;DesenvolvimentoLocal;Estímulo;Inovação;
Empreendedorismo.

Introdução
Acooperaçãoparaodesenvolvimentolocaleregionalpermitequeaeconomiaeasociedade
se fortaleçam pautadas por objetivos de qualificação, conhecimento, inovação,
competitividade,mobilidadeesustentabilidade.
O INOV•C pretende prosseguir com a atual dinâmica existente na região centro através da
colaboração, apoio e interação entre os diversos agentes locais e as instituições de ensino
superiorparaapromoçãodeumaculturaempreendedoraedeinovação.Destaforma,impera
anecessidadedecontribuirparaacriaçãodeumterritóriodeconhecimentoapartirdeuma
rededecidadeseagenteslocaisquesearticulemcomasregiõescircundantesnumalógicade
cityregion, assumindo claramente o talento como força motriz de todo o seu modelo de
desenvolvimento.
A missão do INOV•C visa a afirmação da Região de CoimbraLeiria como o Ecossistema de
Inovação que agrega uma ampla oferta de recursos, infraestruturas e dinâmicas
empreendedoras, com apostas transversais e orientadas para as Ciências da Vida
(Biotecnologia e Saúde), Energia (domínio de aposta emergente ao nível da transferência de
tecnologia), Tecnologias da Informação e da Comunicação e Eletrónica (TICE) e Indústrias
Criativas.
O Programa Estratégico INOV•C pretende através da sua componente “Contributos da
Inovação para o Desenvolvimento Local e Regional” promover o envolvimento direto e
próximo dos agentes regionais para a inovação e empreendedorismo, incluindo autarquias,
instituições de ensino superior, empresas e associações empresariais, bem como outras
estruturasdeapoio,públicasouprivadas,denominadosParceirosComplementares.Umadas
característicasbasilaresdestesistemaéacriaçãodeestímulosadicionaisatodaacomunidade
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do ecossistema de inovação, induzindo de forma mais próativa o empreendedorismo, a
inovaçãoeatransferênciadoconhecimento.
OconsórcioINOV.Cé constituídopor 10parceirosnucleares, UniversidadedeCoimbraUC,
Instituto Politécnico de Coimbra  IPC, Instituto Politécnico de Leiria  IPL, iParque, Parque
TecnológicodeÓbidos,InstitutoPedroNunes,IPNIncubadora,Biocant,IncubadoraD.Dinis.

SistemadeApoioaoEstímuloLocaleRegionalaoEmpreendedorismoeInovação
Uma das áreas prioritárias do Ecossistema de Inovação INOV.C é assegurar a articulação e a
continuidade das relações de cooperação que têm sido desenvolvidas com agentes locais e
regionais e que têm contribuído para a competitividade e desenvolvimento económico da
região através de investimento na inovação e empreendedorismo. Pensar um Programa
Estratégicosemconsideraraligaçãoeaarticulaçãododesenvolvimentolocaleregionalseria
descartaroesforçoeinvestimentodosprópriosparceirosnuclearesefetuadonosúltimosanos
deaproximaçãoesensibilizaçãodetodaacomunidaderegionalparaasimportantesquestões
e temáticas em apreço. Seria ainda gorar as expectativas de importantes nós da rede de
dinamização local e descontinuar projetos estratégicos importantes na lógica de um pipeline
de inovação baseado numa rede multipolar perfeitamente enquadrada na distribuição
populacional que caracteriza a Região Centro. Desta forma, prevêse no presente projeto,
realizar um conjunto de iniciativas de reforço aos Contributos da Inovação para o
Desenvolvimento Local e Regional baseado num eixo de atuação com o Apoio direto a
iniciativasdecolaboraçãocomosParceirosComplementares.
As entidades, denominadas Parceiros Complementares, vêm nesta iniciativa uma
oportunidade para realizarem projetos com o apoio humano da capacidade instalada no
núcleodesteEcossistemadeinovação,comparticipandocom15%a50%doseucusto,sendoo
remanescente suportado pelo próprio Programa Estratégico. Especialmente pensado para a
realizaçãodeatividadesemcolaboraçãocomAutarquias,InstitutosPolitécnicoseAssociações
sedeadas na Região Centro, este projeto está aberto aos parceiros complementares (até ser
atingidoomontantemáximodeinvestimentoorçamentadoprevisto600.000,00€).
AsmetaspropostasparaesteeixoestratégicodoEcossistemadeInovaçãoINOV.C,encontram
seesquematizadassegundoossubprojectos,natabelaquesesegue(tabela1):

Tabela 1 – Subprojectos e Indicadores 1º Biénio (2010/2011) para o 3º eixo estratégico do
INOV.C

Subprojectos

Indicador

Cursoseeventosdeestímuloao
N.ºdecursos/concursos/eventosrealizados
empreendedorismoeinovação
Consultoria técnica em inovação
eempreendedorismo
Apoio à elaboração projetos
inovadores
para
o
desenvolvimentolocaleregional

Proposto ATINGIDO
11

N.ºdeprojetosdeconsultoriaeminovação
4
eempreendedorismorealizados
Nº de projetos de elaboração de planos de
ação para o desenvolvimento local e 2
regional

78
53
12


A iniciativa “Contributos da Inovação para o Desenvolvimento Local e Regional” do primeiro
biénioINOV.Ccontoucom26candidaturasnototal(tabela2)distribuídasportrêscalls.
Foram quinze as candidaturas aprovadas e implementadas durante o biénio 2010/2011
distribuídas por cinco parceiros nucleares: Biocant, Instituto Politécnico de Leiria, Instituto
PedroNunes,IPNIncubadoraeUniversidadedeCoimbraeassinaladasnatabela2.

Tabela 2 – Candidaturas e propostas provadas ao Sistema de Apoio ao Estimulo Local e
RegionalaoEmpreendedorismoeInovaçãodo1ºBiéniodoEcossistemadeInovaçãoINOV.C.
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Entidade

Nomedaproposta

AdElo

ConcursodeEmpreendedorismoeInovação

NERLEI
CMPenacova
CMMealhada
CMMealhada
CMMirandadoCorvo
CMPenela
CMProençaàNova
ANJE
ANJE
INOVREGIO

Executado


Iniciativas de estímulo ao empreendedorismo, curso e 
clubedeempreendedorismo
Iniciativa de Incubação de Empresas e apoio a 
empreendedoresnoConcelhodePenacova
ProjetodecaptaçãodeinvestimentoprivadoparaaVila 
doLuso

Cursoeconcursodeempreendedorismo
Iniciativa de Incubação de Empresas e apoio a 
empreendedoresnoConcelhodeMirandadoCorvo
Iniciativa de Incubação de Empresas e apoio a 
empreendedoresnoConcelhodePenela
Iniciativa de Incubação de Empresas e apoio a 
empreendedoresnoConcelhodeProençaàNova

KitdoEmpreendedor

CursodeEmpreendedorismo
Método organizado de
empreendedores
ConsultoriaemInovação

interação

com

os 

CMMirandadoCorvo
Associação
de
Estudo de definição estratégica para o concelho de
IndustriaisdoConcelho
Pombal
dePombal(AICP)
Estudo diagnóstico junto de um conjunto de empresas
AICP
da região de Pombal, para elaboração de soluções
informáticas
Curso de pósgraduação (para licenciados) ou de
especialização(paranãolicenciadoscomconhecimentos
AICP
naáreadagestão)em“EmpreendedorismoeGestãoda
Inovação”
Implementação de um gabinete de apoio ao
AICP
empreendedoremPombal
FarmREAL
CMPenela
CMMealhada
ANJE
CMMirandadoCorvo
AICP
INOVREGIO
AEPGMZ
CMCoimbra
BLC3

RebanhoComunitário2.0



Parceiro
Nuclear
BIOCANT
IPL
IPN
Incubadora

UC
IPN
IPN
Incubadora
IPN
Incubadora


IPL











Iniciativa de Incubação de Empresas e apoio a 
empreendedoresnoConcelhodePenela
ProjetodecaptaçãodeinvestimentoprivadoparaaVila 
doLuso

CursodeEspecializaçãoemEmpreendedorismo
Divulgação, promoção, qualificação e inovação do 
turismonoConcelhodeMirandadoCorvo
Iniciativa de Incubação de Empresas e apoio a 
empreendedoresnoConcelhodePombal
Definição de procedimentos para Rede de 
Empreendedorismo
Iniciativa de Incubação de Empresas e apoio a 
empreendedoresnoConcelhodePedrógãoGrande
Atividades empreendedoras para jovens em situação 
precáriadeempregoecondiçõessociais
Iniciativa de Incubação de Empresas e apoio a 
empreendedoresnoConcelhodeOliveiradoHospital


IPN

UC
IPL
UC

IPL

UC
IPN
Incubadora


O Prémio Inovação e Empreendedorismo foi desenvolvido numa parceria entre a Ad Elo –
Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego, o Biocant  Associação de
TransferênciadeTecnologiaeaCaixadeCréditoAgrícolaMútuodeCantanhedeeMira,CRL.
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Este concurso bianual é composto por dois prémios: Prémio Inovação e Prémio
Empreendedorismo que tal como o próprio nome sugere pretende estimular a Inovação 
valorizando os projetos relacionados com a biotecnologia e ciências da vida; e o
Empreendedorismo  impulsionando o desenvolvimento de projetos com aplicabilidade
empresarial, que valorizem produtos endógenos e contribuam para a competitividade da
regiãoeparaoseudesenvolvimentointegradoesustentável.
A ANJE em colaboração com o IPL implementou um “curso de especialização em
Empreendedorismo” que teve por objetivo preparar empreendedores e empresários para o
exercício das atividades de gestão e desenvolvimento estratégico, com particular apetência
paraarealizaçãodetarefasdeiniciaçãoaonegócioegestãonafasecríticadassuasempresas.
De salientar que o curso será dirigido essencialmente a alunos e licenciados com formação
noutras áreas que não a gestão/economia e que sejam empresários ou pretendem vir a
exerceressafunçãoabreveprazo.
A parceria entre a INOVREGIO e o IPL originou duas iniciativas, uma para desenvolver um
método organizado de interação com os empreendedores, através da criação de pontos de
contactodisponíveisemincubadoras,instituiçõesdeensinosuperior,associaçõesempresariais
e escolas profissionais. Para além de todo o procedimento que está acessível nos pontos de
contacto – formulários, documentação informativa distribuída aos empreendedores  este
projetovisatambémviabilizarinformação/formaçãopublicitária.Osegundoprojetoresumiu
se no apoio efetivo à criação de empresas, com maior incidência em sectores inovadores. A
iniciativa incluiu as seguintes ações: construir instrumentos e definir procedimentos que
regulem os contactos entre os parceiros da INOVREGIO (IPL, ISLA, Tagus Valley, IPS, entre
outros) e os empreendedores; 2) assegurar a formação dos associados; 3) monitorizar a
eficáciaeeficiênciadaaçãodosassociados.
O envolvimento da NERLEI com dois dos parceiros nucleares, IPL e IDD – Incubadora Dom
Dinis, originou atividades relacionadas com a promoção de cursos que fomentem o
empreendedorismoequepotenciematraduçãodaideiaparaaação,bemcomodeiniciativas
mais atrativas para jovens empreendedores. O resultado deste envolvimento traduziuse na
realização de um encontro de jovens empreendedores denominado iDAY, um dia de
networking para iniciar o futuro onde participaram 12 jovens empreendedores e 14 tutores
convidados; na organização de Sessões de Empreendedorismo nas Escolas, em que
participaramempresáriosdaregiãoeemmédia15alunosporturma,numtotalde6turmas,
distribuídas por escolas de Leiria (Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, Escola
Profissional Inetese, Escola Secundária Afonso Lopes Vieira) e pela Escola Tecnológica e
ArtísticadePombal;enacriaçãodeumClubeJovemEmpreendedoremNovembrode2011,
umespaçoinformaldecarizsocialeprofissionalcujoobjetivofoicriarumfórumparadebate
de ideias, troca de experiências, promoção de iniciativas e reuniões informais de negócio ou
lazer.
OGabinetedeApoioàInovaçãoCompetitividadeeEmpreendedorismo(GAICE)eoCentrode
AcolhimentodeEmpresasdaCâmaraMunicipaldeMirandadoCorvoresultoudaparceriacom
oIPN,inicialmenteatravésdoestágiodedoisagentesdedinamizaçãodoempreendedorismo
local do município por forma a adquirirem metodologias e ferramentas de trabalho
especializadasparaestetipodeatividade.AsessãodeapresentaçãodoGAICEdoconcelhode
MirandadoCorvofoinodia10deNovembrode2011econtoucomapresençadediversas
entidades da região. Além desta iniciativa a autarquia de Miranda do Corvo foi selecionada
também para, em parceria com a UC, promover a divulgação, qualificação e inovação do
Turismonoconcelho.OresultadodestaparceriapossibilitouaorganizaçãodoWorkshop"Um
ContributoChave para a Divulgação, Promoção, Qualificação e Inovação do Turismo no
Concelho de Miranda do Corvo” a 13 de Dezembro cujos resultados estão mencionados no
relatório “Definição dos ElementosBase de Suporte à Estruturação Futura de um Plano
EstratégicodeDesenvolvimentodoTurismoparaoConcelhodeMirandadoCorvoeRespetiva
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Comunicação e Implementação: Um ContributoChave para a Divulgação, Promoção,
QualificaçãoeInovaçãodoTurismonoConcelhodeMirandadoCorvo”.
A Câmara Municipal de Penela em colaboração com o IPN e com a IPN Incubadora permitiu
alavancarduasiniciativas:oprojetoFarmRealquepretendeucontribuirparaaconservação
de uma atividade tradicional (quase extinta na Europa), de enorme importância para a
economiadaszonasrurais,desenvolvendoumconceitodisruptivoderebanhocomunitário(o
rebanho comunitário 2.0), que se rege por um modelo de negócio rentável e sustentável,
tirando partido das mais recentes tecnologias de comunicação e eletrónica e que explora o
potencial das redes sociais na comunidade Web; e a Incubação de Empresas e Apoio a
EmpreendedoresnoConcelhodePenela,quepossibilitaoapoioprofissionalesistemáticono
Município para a área da incubação de empresas e para o desenvolvimento de projetos
inovadores. Esta iniciativa permitiu a criação de 5 novas ideias de negócio na área das
indústrias criativas, envolvendo mais de 10 pessoas no total e o envolvimento do Município
em redes europeias de promoção do empreendedorismo Effective Reproducible Model of
InnovationSystem(ERMIS)eEuropeanNetworkofLivingLabs(ENoLL).
OconcelhodeOliveiradoHospitalcontoutambémcomaparceriadaIPNIncubadoraparaa
Dinamização da BLC3 através do estímulo à incubação de empresas e do apoio direto aos
empreendedoreslocaisetecidoempresarialdaregião.Nessesentidoestãojátrêsempresas
incubadas e enquadradas nos vetores estratégicos da BLC3 (Inovação, Tecnologia e
DesenvolvimentoRegional).ABLC3avançoutambémcomcandidaturasaprojetosQRENque
visam a valorização de recursos endógenos como o queijo, a maça e a pera, e com projetos
PRODERparaaInstalaçãodeJovensAgricultores.
AsregiõesdePenacovaeProençaaNovativeramaoportunidadedeavançarcominiciativas
nas áreas do Empreendedorismo, Incubação de empresas e Apoio a empreendedores. De
entre o desenvolvimento de diversas atividades, desde concursos de ideias passando por
workshop e sessões de esclarecimento, destacamse a criação do gabinete de
desenvolvimento económico e social – GDES, na Câmara Municipal de Penacova, enquanto
gabinetedepromoçãodoempreendedorismoeapoioàsempresasdoMunicípioedogabinete
deapoioaoempregoeempreendedorismo–GAEE,naCâmaraMunicipaldeProençaaNova.
A Câmara Municipal de ProençaaNova organizou ainda um congresso intitulado
“Empreendedorismo Municipal” e a conferência “Empreender e Inovar” com uma plateia de
cercade100pessoas.
As Atividades de Apoio ao Empreendedorismo, Educação Financeira e Coaching, dinamizada
pela Câmara Municipal de Coimbra em consórcio com a UC e a Justbe contribuíram para o
desenvolvimentodecompetênciasempreendedorasedacapacidadedegestãofinanceirados
participantes. Os candidatos foram divididos em dez grupos de não mais de 25 elementos,
numtotalde38horascadagrupo.Deentreasatividadesrealizadas,podemossalientaroDia
doEmpreendedor,emqueosparticipantesforamconvidadosamontarumnegócionasruas
da cidade e cujo lucro reverteu a favor do Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de
Coimbra.Estasiniciativascontaramcomaparticipaçãodemaisde125pessoas,nasuagrande
maioria,comestudossuperiores(i.e.,licenciaturaemestrado)eemsituaçãolaboralprecária.
O principal objetivo foi incentivar à resolução de problemas através de ações próativas,
comunicativas e realizadas em equipa e onde pudessem vivenciar uma experiência de
empreendedorismoevoluntariado.
AparceriadaCâmaraMunicipaldaMealhadacomaUCresultouemduasiniciativasdistintas:
um Curso de Empreendedorismo que permitiu ultrapassar as lacunas existentes na região
relativamente ao apoio aos interessados em adquirir competências empreendedoras e
poderemabraçarprojetosinovadores,querdentrodassuasorganizações,quernolançamento
de novas empresas locais. Os participantes foram dotados de ferramentas e conhecimentos
que lhes permitirão lidar com o possível arranque de novos projetos e com a motivação
necessária para a mudança organizacional e tomada de risco. A iniciativa contou com a
participaçãode12promotoresquedesenvolverameapresentaramassuaspropostasdevalor.
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Na sessão de encerramento do Curso de Empreendedorismo estiveram presentes a Câmara
MunicipaldaMealhada,aAdElo,umrepresentantedoSantander,entreoutrasentidades.A
segundainiciativaassentenaparceriaacimamencionadapretendeualavancaroesforçoqueo
municípioestáarealizarnaCaptaçãodeInvestimentoeIndústriasprivadasparaaviladoLuso.
Os trabalhos desenvolvidos foram baseados inicialmente na identificação dos perfis de
investidores adequados à região seguida da recolha de informação relacionada com a
estratégia de captação de investimento. A pesquisa sobre Empresas com o perfil de
investimento adequado à Região originou uma lista de 593 empresas distribuídas por vários
países, nomeadamente Reino Unido, Estados Unidos da América, França, Brasil, Espanha,
Canadá,Alemanha,HolandaeBélgica.

AvaliaçãodaSatisfaçãodosParceirosComplementaresINOV.C
Os parceiros complementares, com projetos de Apoio ao Estímulo Local e Regional ao
Empreendedorismo e Inovação, foram convidados a preencher um pequeno questionário
baseado num conjunto de critérios que refletissem a Gestão do Ecossistema de Inovação na
globalidade.Oquestionáriotevecomoobjetivoprimordialentenderqualoníveldesatisfação
demodoaidentificaroportunidadesdemelhoria.
Oquestionáriofoidirecionadoparaaimportânciadadaaumconjuntodecritériosenunciados
deseguida(tabela3),assimcomoparaasatisfaçãorelativamenteaosmesmos,numaescala
de1a4.

Tabela 3 – Critérios de satisfação avaliados no questionário realizado aos parceiros
complementares.


Iniciativasdesenvolvidas
Impactodoprogramaestratégico
Concretizaçãodosobjetivosdelineados
Satisfação global com o Programa
Estratégico
ProjeçãomediáticadoINOV.C
Disponibilidade para esclarecimento de
dúvidas
Agendamentodereuniões
Apoio à submissão de pedidos de
pagamento
Regulamentoeformulários

Importância
c
f
Nada
Muito
Æ
Important
Importan
e
te
3,89
3,89
3,89

Satisfação
c
f
Muito
Æ Muito
Insatisfei
Satisfeito
to
3,89
3,67
3,67

3,78

3,56

3,67

3,11

3,67

3,56

3,56

3,67

3,50

3,60

3,44

3,56


Todos os atributos da lista foram considerados importantes pelos inquiridos, apresentando
valoresmédiosentre3,44e3,89.
Oindicadorrelativoàs“Iniciativasdesenvolvidas”foioqueobteveomaiorgraudesatisfação
com um valor de 3,89. A projeção mediática do INOV.C obteve por parte dos inquiridos a
menor classificação com um valor de 3,11; no entanto um valor ainda acima do médio de
satisfação(3=satisfeito).
Deummodogeralasrespostasforammuitopositivastantonaavaliaçãodasatisfaçãocomo
na importância dos critérios selecionados. Os três critérios considerados mais importantes
foram também os que obtiveram um maior nível de satisfação: “Iniciativas desenvolvidas”,
“Impactodoprogramaestratégico”,“Concretizaçãodosobjetivosdelineados”.
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OíndicedeSatisfaçãoGlobal(3,57)foicalculadoatravésdamédiadesatisfaçãoparacadaum
dos itens indicados na tabela anterior ponderados pela respetiva importância, o que
representaumníveldesatisfaçãode89,3%.

Conclusão
OSistemadeApoioaoEstímuloLocaleRegionalaoEmpreendedorismoeInovaçãoresultado
terceiro eixo estratégico do Ecossistema de Inovação INOV.C que pretende alavancar a
implementação, regional e local, de iniciativas que visem sensibilizar a sociedade para as
temáticasatinentesaoempreendedorismoeinovação.
Oresultadodestarededecooperaçãoquecolocaàdisposiçãodosagenteslocaiseregionais,
os recursos humanos qualificados existentes no núcleo INOV.C foi o contributo conseguido
paraacompetitividaderegionalespelhadanosquinzeprojetosdeparceiroscomplementares
implementadosduranteoprimeirobiéniodoEcossistemadeInovação.
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Resumo:NoâmbitodoProgramaEstratégicoINOV.C,lideradopelaUniversidadedeCoimbra,
que tem por visão posicionar a Região Centro numa das 100 regiões mais inovadoras da
Europaem2017,surgiuaoportunidadedeconsolidareimplementar,emconjuntocomnove
parceiros nucleares, um pipeline de inovação que consiste numa serie de etapas de valor
acrescentado, que se inicia com a obtenção de resultados de investigação com potencial de
comercializaçãoequepoderãogerarempresasdecrescimentorápido,geradorasdeemprego
altamente qualificado. Durante este processo evolutivo, os projetos atravessam o referido
pipelinedeinovação,percorrendoassuasdiversasfases:Ideiasdenegócio;Propostadevalor;
Plano de negócios; Empresa recémnascida/licenciamento; Empresa adolescente; Empresa
adulta e Empresa amadurecida. Ao longo deste processo, o Programa Estratégico INOV.C
implementoudiversospacotesdeações,porformaaaceleraratransferênciadosprojetosde
umafaseparaaseguinte,denominados:Ignição,Verificação,Validação,Criação,Aceleração,
Consolidação e Desenvolvimento. A identificação de uma necessidade existente no seio da
comunidade do ensino superior no acesso a fundos que, não sendo de montantes elevados,
permitissem superar um dos estrangulamentos existentes nos processos de transferência de
conhecimento e a sua conversão em valor económico levou à criação e implementação do
Sistema de Bolsas de Ignição, inserido na fase Ignição. As Bolsas de Ignição pretendem
incentivar os investigadores da comunidade do sistema científico e tecnológico nacional da
Região do Eixo CoimbraLeiria que desenvolveram projetos de investigação a explorarem,
numafasepreliminar,oseupotencialcomercial,comointuitodeestimularatransformação
deideiasembrionáriasempotenciaisinvenções,recorrendoparatalaumorçamentocomum
valor máximo de 10.000,00€, de modo a validar da sua aplicabilidade técnica e viabilidade
económica.NoprimeirobiéniodoProgramaEstratégicoInovC(20102011),foramsubmetidas
39candidaturasaosistemadeBolsasdeIgniçãotendosidoaprovadas22.Oimpactodas22
BolsasdeIgniçãoconcedidasresultounavalidaçãode6tecnologias,submissãode5pedidos
provisóriosdepatentes,submissãode2pedidosPCT(PatentCooperationTreaty),submissão
deumapatenteeuropeia,elaboraçãode4protótipos,criaçãode4empresas,aprovaçãode2
financiamentos no âmbito do QREN no valor total de 1 314 000€, desenvolvimento de 4
processos de licenciamento, e angariação de 2 prémios em concursos nacionais de ideias de
negócios.Paraalémdestesresultadosquantitativos,osistemadeBolsasdeIgniçãopermitiu
sensibilizar a comunidade académica para a importância da valorização comercial dos
resultados de investigação, criar casos de sucesso inspiradores e estreitar relações entre as
entidadesdeensinosuperioreasempresas.

Abstract:AspartoftheStrategicProgramINOV.C,ledbytheUniversityofCoimbra,whichhas
thevisiontopositiontheCentralRegioninthe100mostinnovativeregionsinEuropein2017,
theopportunityarosetoconsolidateandimplement,withninenuclearpartners,aninnovation
pipeline which consists of a series of valueadded steps, beginning with getting research
results with commercial potential and that can generate highgrowth companies, generating
highly qualified employment. During this evolutionary process, projects go through the
innovationpipeline,traversingitsvariousphases:BusinessIdeas,ValueProposition,Business
Plan, Startup/licensing; Teenager Company; Adult Company and Mature Company.
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Throughoutthisprocess,theStrategicProgramINOV.Cimplementsseveralpackagesinorder
to accelerate the transfer of projects from one phase to the next one, namely: Ignition,
Verification, Validation, Creation, Acceleration, Consolidation and Development. The
identification of an existing need within the higher education community in access funds to
overcomeoneofthebottlenecksintheprocessofknowledgetransferanditsconversioninto
economicvalueledtothecreationandimplementationoftheIgnitionGrantsSystem,inserted
in the “Ignition” phase. The grants aim to encourage researchers community of the national
scientific and technological system of the Region of Leiria Coimbra axis who developed
researchprojectstoexplore,inapreliminarystage,itscommercialpotential,withtheaimof
stimulatingthetransformationofembryonicideasintopotentialinventions,usingforsuch a
budget with a maximum value of 10,000.00 € to validate the technical applicability and
economic viability. In the first biennium of the Strategic Program INOV.C (20102011), 39
applicationsweresubmittedtotheIgnitionGrantsSystemand22wereapproved.Theimpact
of the 22 grants awarded resulted in the validation of 6 technologies, submission of 5
provisionalpatentapplications,submissionof2PCT(PatentCooperationTreaty),submission
ofaneuropeanpatent,developmentoffourprototypes,creationof4companies,approvalof
2fundingundertheQRENtotaling1,3M€,developmentof4licensingprocesses,and2prizes
woninnationalbusinessideascontests.Inadditiontothesequantitativeresults,theIgnition
GrantsSystemallowedtocreateawarenessintheacademiccommunitytotheimportanceof
the commercial value of research results, create inspiring success stories and strengthening
tiesbetweenhighereducationinstitutionsandcompanies.
Palavraschave:EcossistemadeInovação,BolsasdeIgnição,TransferênciadeTecnologia

Introdução
A globalização afastou a competitividade, das economias mais desenvolvidas, da
industrialização estandardizada para as indústrias e serviços com base no conhecimento
(Friedman 2005). Thurow (2002, pp. 38–39) observa, “O mundo está a passar de uma era
industrial baseada em recursos naturais para uma era baseada no conhecimento, educação,
investigaçãoedesenvolvimento.Oconhecimentoemergecomofontegeradoradeempregoe
crescimentoeconómico,naeconomiaglobal,porqueéabasedainovação.62
Em 2000 foi definida, pelo Conselho da União Europeia, uma estratégia para o
desenvolvimento até 2010, conhecida por Estratégia de Lisboa. Esta apresentou como
principal objetivo estratégico para a União Europeia, na primeira década do século XXI,
«tornarse na economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo,
capaz degarantirumcrescimentoeconómicosustentável,com maisemelhoresempregose
com maior coesão social». Apesar do falhanço63 na implementação da estratégia a nível
Europeu,e particularmenteemPortugalquedesceuquatroposições,entre 2000e2012,no
ranking mundial das Economias do Conhecimento64, posicionandose no trigésimo quarto
lugar, a importância da economia do conhecimento não perdeu força, sendo relançada na
estratégia Europa 2020 que visa «criar um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo:
inteligente–medianteoinvestimentonaeducação,nainvestigaçãoenainovação;sustentável
–dandoprioridadeàtransiçãoparaumaeconomiadebaixoteordecarbonoeaumaindústria
competitiva;inclusivo–quedêespecialatençãoàcriaçãodeempregoeàreduçãodapobreza.
Como detentoras e guardiãs do conhecimento, as instituições de ensino superior são
naturalmente chamadas a assumir um espírito de inovação, de criação e de iniciativa,
nomeadamente em termos de promover a unidade do saber, de fazer progredir o
conhecimento, de se adaptar às profissões do futuro e ao espírito empresarial, de manter o
saberempermanência,defazerprogredirajustiçasocialedeaceleraraaberturadomundo

62

Investments in knowledge are the driving force of economic growth in Romer (1986) and Lucas (1993).
EurActiv, Sweden admits Lisbon Agenda 'failure', 2009
64
Ranking desenvolvido pelo Banco Mundial
63
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(Simãoetal.2004).Nestecontexto,cabeàsinstituiçõesdeensinosuperiorresponderàsnovas
solicitaçõesdecriaçãoedifusãodeconhecimento,congregandoesforçosparatransferiloem
benefíciodasociedade.MunidasdeinstrumentosfinanceirosprovenientesdoFundoEuropeu
de Desenvolvimento Regional, do Orçamento de Estado, entre outras fontes, elas têm a
responsabilidadedecolmatarfalhasdemercadoeimplementarasestratégiasmaiseficazesna
transferênciadeconhecimentoparaasociedade.
Identificada,noseiodacomunidadedoensinosuperior,umanecessidadenoacessoafundos,
não sendo de montantes elevados mas que permitam superar um dos estrangulamentos
existentes nos processos de transferência de conhecimento e a sua conversão em valor, a
Universidade de Coimbra desenvolveu esforços para o lançamento de um sistema de apoio
conhecidoporBolsasdeIgnição.
O objetivo deste artigo é de apresentar e analisar o desenvolvimento, implementação e
impactodosistemadeBolsasdeIgnição,inspiradonosmodelosdoCentroDeshpandedoMIT
e do Centro von Liebig da Universidade da California San Diego, aplicado no quadro do
ProgramaEstratégicoInovCpelaUniversidadedeCoimbra,InstitutoPolitécnicodeCoimbrae
Instituto Politécnico de Leiria, por forma incentivar os investigadores que desenvolvem
projetos de I&D a explorarem, numa fase preliminar, o seu potencial comercial, visando
acelerar o processo de transferência de tecnologia e conhecimento das entidades de ensino
superiorparaomercado.

Enquadramentoehistorial
Naúltimadécadainúmerasentidadesdaregiãocentroforamcriadasouviramreforçadasas
suascompetênciasnodomíniodoestímuloàinovaçãoeempreendedorismo.Aregiãocentro
viu desenvolveremse centros de investigação, incubadoras de empresas, centros de
transferência de tecnologia, associações empresariais, júnior empresas, parques de ciência e
tecnologia, e outras entidades de apoio ao estímulo à inovação e empreendedorismo. O
prémio de melhor incubadora de empresas de base científica do mundo, arrecadado pelo
InstitutoPedroNunesem2010,eoprémiodemelhorinvençãoportuguesadadécadaganho
pela Universidade de Coimbra em 2011 são prova da existência do grande conhecimento
acumuladonestasáreas.
Em2009surgiuaoportunidadedeaUniversidadedeCoimbraliderarumProgramaEstratégico
de quatro anos [20102013], financiado pelo Programa MaisCentro – CCDRC, denominado
ProgramaEstratégicoINOV.CqueveioconsubstanciaroEcossistemadeInovaçãoINOV.C.Este
tem por missão: «Consolidar, na Região de CoimbraLeiria, um Ecossistema de Inovação,
incorporando uma oferta completa de recursos, infraestruturas e dinâmicas, com apostas
transversais e sectorialmente orientadas para as Ciências da Vida (Biotecnologia e Saúde); a
Energia(domíniodeapostaemergenteaoníveldatransferênciadetecnologia);asTecnologias
da Informação e da Comunicação e Eletrónica; e as Indústrias Criativas.» e como visão:
«Transformar a Região de CoimbraLeiria numa referência internacional de criação de
conhecimento, inovação e empreendedorismo nas áreas das Ciências da Vida, Energia,
Tecnologias da Informação e da Comunicação e Eletrónica e Indústrias Criativas, de forma a
contribuirparaconsolidaraRegiãoCentroemmatériadeinovaçãoeposicionálaentreas100
regiõesmaisinovadorasdaEuropaem2017,deacordocomoRegionalInnovationScoreboard
daUniãoEuropeia».
Constituído por 10 entidades nucleares (Universidade de Coimbra, Instituto Politécnico de
Coimbra, Instituto Politécnico de Leiria, iParque, Parque Tecnológico de Óbidos, Instituto
PedroNunes,IPNIncubadora,Biocant,IncubadoraD.Dinis)eleé reforçadopormaisde300
entidades, denominadas parceiros complementares, que representam as forças vivas
presentesnaáreadeatuaçãodoProgramaEstratégicoINOV.C, quecontribuemcomassuas
realidades e competências específicas, bebendo do conhecimento assimilado junto dos
parceirosnuclearesedifundindooeaplicandoonaregião,opaísenomundo.
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O Programa Estratégico INOV.C permitiu, com base nas competências individuais de cada
agente promotor do empreendedorismo e inovação, criar uma estratégia conjunta com uma
visãopartilhada,consubstanciadanumecossistemadeinovaçãocomobjetivosemétricasbem
definidas.
O Programa é composto por 11 projetos, oito projetos materiais que correspondem ao
aumentodacapacidadeinstaladaemtermosdeinfraestruturasdasincubadorasdeempresas
de base tecnológicas e parques de ciência e tecnologia da região centro, e três projetos
imateriais que pretendem dar corpo às dinâmicas de promoção do empreendedorismo e
inovação.
O sistema de Bolsas de Ignição, em que incide o presente artigo, inserese no conjunto de
atividadesdafase“Ignição”,dopipelinedeinovaçãoINOV.C,quevisaaceleraroprocessode
transiçãodafasedeI&Dparaafasedeconceçãodeideiasaquecorrespondamoportunidades
negócio.



Fig.1–PipelinedeInovaçãodoProgramaEstratégicoINOV.C

Benchmarkinginternacional
Antes da implementação do Sistema de Bolsas de Ignição a Universidade enquanto líder do
ConsórciodoProgramaEstratégicoINOV.C,realizou um benchmarkinginternacionaldeboas
práticasnestaáreaanalisandooscasosdesucessodoVonLiebigCenterdaUniversidadeda
CalifórniaSanDiegoedoDeshpandeCenterdoMassachusettsInstituteofTechnology

VonLiebigCenterdaUniversidadedaCalifórniaSanDiego(UCSD)
Em 2001, a Fundação William J. von Liebig ofereceu 10M$ à escola de engenharia da UCSD,
para criar o William J. von Liebig Center, cuja missão é “acelerar a comercialização de
inovaçõesdaUCSDnomercado,promoverefacilitaratrocadeideiasentreauniversidadeea
indústria e preparar os estudantes de engenharia para um ambiente de trabalho
empreendedor”.Umadasformasdeatingirestesobjetivoséofinanciamentodeprojetospara
osquaissepretendeexploraropotencialdecomercializaçãodosresultadosdeinvestigaçãojá
obtidos.Estesfundosnãosãoatribuídosparaodesenvolvimentodeatividadesdeinvestigação
fundamental,massimparapermitirqueoscandidatossefoquemnodesenvolvimento,teste,
prototipagem e/ou desenvolvimento de análises de mercado específicas. Estas atividades
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podemlevaràconstruçãodecolaboraçõescomaindústria,aolicenciamentodatecnologia,à
constituiçãodeumanovaempresaouaoabandonodatecnologiaparafinscomerciais.
O William J. von Liebig Center financia cerca de 10 a 12 projetos por ano, com um valor
individualquepodeoscilardos15000$aos75000$,correspondendoaumataxadeaprovação
entre35%e60%dototaldecandidaturasrecebidaspeloCentro.
Para que a candidatura seja considerada elegível o projeto deve obrigatoriamente ter a
participação de um docente da escola de engenharia. O primeiro passo da candidatura é a
elaboração de uma declaração de intenções, que descreva brevemente o projeto. Após a
submissãodessadeclaraçãoovonLiebigCenterincumbeumdosseuscolaboradoresdeajudar
o proponente a preparar a candidatura e a apresentação ao painel de avaliação. Este é
constituído por profissionais com competência tanto em tecnológicas como em gestão. As
propostas são avaliadas com base nos critérios: novidade e necessidade da tecnologia,
dimensãodemercadopotencial,definiçãodomercado,maturidadedatecnologia,utilidadedo
financiamento para o desenvolvimento do projeto, estado da propriedade intelectual e a
credibilidade de investigador principal. A decisão final é feita com contributos dos
colaboradoresdovonLiebigCenter.
Apósaaprovaçãodofinanciamento,umcolaboradordovonLiebigCenterdesenvolvecomo
promotordoprojetoumplanodecomercializaçãoqueincluimetasparaodesenvolvimentoda
tecnologia e para a sua comercialização. No final do projeto o promotor principal tem de
entregarumresumodeduaspáginassobreosresultadosatingidos.

DeshpandeCenterdoMassachusettsInstituteofTechnology(MIT)
O Deshpande Center do MIT foi criado na escolar de engenharia em 2002 graças à doação
inicial de 17,5$ de Jaishree e Guraraj Deshpande, com a missão de aumentar o impacto das
tecnologiasdoMITnomercado.
ODeshpandeCenterofereceaté250000$parafomentaracomercializaçãodetecnologiado
MITatravésdolançamentodedoistiposdeconcurso,duasvezesporano:osIgnitionGrants
(até50000$)paraodesenvolvimentodeexperiênciasexploratóriaseprovasdeconceitoem
projetosinovadores.EosInnovationGrants(até250000$)quesãoatribuídosparalevaruma
inovaçãoatéseuestadoocompleto/final.OsInnovationGrantsapenassãoatribuídosumavez
definido o plano para a I&D e estratégia de propriedade intelectual, isto permite ao projeto
atrairsociedadesdecapitalderiscoouempresasinteressadaseminvestirnatecnologia.
Umcomitémultidisciplinaravaliatodasasprécandidaturas.Numasegundafase,cadaprojeto
recebe o apoio de um membro do comité na elaboração da candidatura final. Todos os
promotoresdeprojetosaprovadossãoobrigadosaparticiparnoCatalystProgram(programa
dementoring).
Tipicamente são aprovados 16 projetos por ano, o que representa cerca de 18% do total de
candidaturasrecebidas.

SistemadeBolsasdeIgniçãodoProgramaEstratégicoINOV.C
OsistemadeBolsasdeIgniçãoiniciadoem2010visacriarestímulosjuntodacomunidadede
investigadores e docentes dos centros e unidades de I&D, com o intuito de estimular a
transformarideiasembrionáriasempotenciaisinvençõesviáveiscombasenosresultadosde
projetosdeI&Demcurso,dandorespostaaquestõesexploratóriasatinentesaosresultados
obtidos ainda antes de investir verbas mais avultadas em provas de conceito. As bolsas
procurarão assim incentivar os investigadores da comunidade do ensino superior que
desenvolveram projetos de I&D a explorarem, numa fase preliminar, o seu potencial
comercial, recorrendo para tal a um orçamento com um valor máximo de 10.000,00€ e um
períodode12mesesparavalidaçãodasuaaplicabilidadetécnicaeviabilidadeeconómica.
Podem candidatarse às bolsas, individualmente ou em parceria, todos os docentes e
investigadores, que desenvolvem atividades de investigação em entidades ligadas à
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UniversidadedeCoimbra,InstitutoPolitécnicodeCoimbra,InstitutoPolitécnicodeLeiria,oua
unidadesassociadasouparticipadasporqualquerumadestasentidades.
Osproponentesdevempreencheroformuláriodecandidaturaespecíficodisponívelnoportal
do Programa Estratégico INOV.C (www.inovc.pt), no qual devem apresentar um sumário
executivodoprojeto,descreveraoportunidadedenegóciosubjacente,aabordagemproposta
clarificando o estado da inovação e respetiva propriedade intelectual, identificar os passos
críticos paraa comercialização da tecnologia, os objetivos a atingir e os recursos humanos e
financeirosnecessários.
Apenassãoelegíveisascandidaturasqueprossigampelomenosumdosseguintesobjetivos:
x Projetos que visem demonstrar a viabilidade técnica de resultados de investigação
comvistaàsuacomercialização
x Projetosdevalorizaçãocomercialderesultadosdeinvestigação
x Projetos que visem a elaboração de testes ou prototipagem de produtos ou serviços
resultantesdeinvestigaçãocientífica
Nãosendoconsideradasascandidaturasquevisem:
x Desenvolverouprosseguirprojetosdeinvestigaçãoondenãoestejaevidenteemsede
decandidaturaasuaaplicabilidadecomercial
x Desenvolver projetos limitados a abordagens existentes ou tradicionais que não
enformemumaclaravantagemcompetitivaanívelglobal
x Projetosapoiadosporoutrosfundospúblicos
O júri de avaliação das candidaturas apresentadas é composto por dez elementos
representantes do conjunto de parceiros nucleares do Programa Estratégico INOV.C,
assessorado pelos técnicos de valorização do conhecimento das respetivas instituições no
processodeseleção,avaliaçãoegestãodasbolsasaprovadas.
Aavaliaçãodosprojetostememcontaosseguintescritérios:
A. A tecnologia tem potencial para ser valorizada comercialmente através de um
licenciamentooudaconstituiçãodeumaspinoffdebasetecnológicanumprazode3
anos?
B. Éumatecnologianova,únicaepotencialmentedisruptiva?
C. Seoprojetoforbemsucedido,resolveumproblemarelevanteoulacunanomercado?
D. Oprojetopoderádarorigemaaplicaçõestransdisciplinares?
E. Este projeto poderá gerar Propriedade intelectual? (a ausência de Pedidos de
submissãodepropriedadeintelectualoupublicaçõesanterioreséumamaisvalia);
F. Qualéaprobabilidadedabolsadeigniçãovirarevelaropotencialdesteprojeto?
G. O âmbito é apropriado ao valor da bolsa solicitado? (poderá ser concluído em 12
meses?)
H. Abolsaaatribuir,eoapoio(emrecursoseknowhow)dosparceirosINOV.Cécrítico
paraosucessodoprojeto?
I. Os inventores estarão disponíveis para futuras etapas de valorização da eventual
propriedadeintelectualacriar?
J. O projeto e a propriedade intelectual poderão servir de exemplos de sucesso/boas
práticasnaunidadeoudepartamentodeondeéoriundo?
As bolsas aprovadas são acompanhadas por técnicos de valorização do conhecimento das
respetivasinstituições.
NotérminodasBolsasdeIgniçãoospromotoressãoconvidadosapreencherumrelatóriode
execução que demonstre os trabalhos desenvolvidos, os objetivos atingidos, os esforços
realizadosnacomercializaçãodatecnologiaeidentifiqueospróximospassosaseguirparao
desenvolvimentodoprojeto.
DuranteoprimeirobiéniodoProgramaEstratégico(20102011)foramlançadostrêsconcursos
para atribuição de Bolsas de Ignição que resultaram na receção de 39 candidaturas e na
aprovaçãode22Bolsas.
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Nofinaldesteperíodofoienviadoumquestionáriodesatisfaçãoaospromotoresdemodoa
recolher a opinião deles sobre a implementação das primeiras Bolsas de Ignição. Foram
levantados os graus de importância e satisfação relativos a diversos itens seguidamente
apresentados:



Adequaçãodomontanteatribuído
SistemadeBolsasdeIgnição noglobal
Avançoconseguidoparaainvestigação/tecnologia
Celeridade dos processos de aquisição de
bens/serviços
Adequaçãodotempodeexecução
Disponibilidadeparaesclarecimentodedúvidas
Avanço alcançado para a comercialização da
tecnologia
Celeridade dos processos de contratação de
bolseiros

Importância
c
g
Pouco
Æ Muito
Important
Importante
e
4,58
4,50
4,50

Satisfação
c
g
Muito
Æ Muito
Insatisfeito
Satisfeito
3,67
4,42
4,17

4,50

2,83

4,25
4,25

3,08
4,42

4,17

3,75

4,08

3,17

Tabela1–ResultadodoinquéritodesatisfaçãoaospromotoresdeBolsasdeIgnição

Daanálisedosdadosacimaexpostos,concluiseoseguinte:
Graudeimportânciadoscritériosemanálise
x Todos os atributos da lista são considerados importantes pelos inquiridos,
apresentandovaloresmédiosentre4,08e4,58.
x Os três critérios considerados mais importantes, além do sistema na globalidade
foram: a “Adequação do montante atribuído”, o “Avanço conseguido para a
investigação/tecnologia” e a “Celeridade dos processos de aquisição de
bens/serviços”.
SatisfaçãorelativamenteaoSistemadeBolsasdeIgniçãoINOV.C
x O“SistemadeBolsasdeIgniçãonoGlobal”ea“Disponibilidadeparaesclarecimento
dedúvidas”foramasvariáveiscomamelhoravaliação,ambascom4,42.
x Amenorsatisfaçãofoiatribuídaaocritériode“Celeridadedosprocessosdeaquisição
debens/serviços”comumvalorde2,83.
Análisecruzada
x AavaliaçãoglobaldoSistemadeBolsasdeIgniçãoINOV.Cfoibastantepositivaquer
em relação à importância da iniciativa quer relativamente à satisfação dos
promotores.
x A“Celeridadedosprocessosdeaquisiçãodebens/serviços”foiconsideradaumadas
características mais importantes mas no entanto apresenta a pior avaliação de
satisfação(2,83).
Índiceglobaldesatisfação
x GraudeSatisfaçãoGlobaldoSistemadeBolsasdeIgniçãoINOV.C:3,69(73,8%)
AlémdestainformaçãorecolhidajuntodospromotoresdasBolsasdeIgnição,ostécnicosdos
gabinetesdevalorizaçãodoconhecimentoavaliaramoimpactodecadaBolsadeIgniçãoque
seapresentanaseguintetabela:

ACRÓNIMOdaTecnologia
SmartBoiler
PEGASEMP

IMPACTO
Spinoff Ivytech; Incubação no IPN; Licenciamento  em curso; 
FinanciamentoQREN(copromoção)778000€
Spinoff TreatU; Incubação no Biocant; Licenciamento em curso; 
FinanciamentoQREN(copromoção)536000€
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STPharma(2Bolsas)
OcuRel

SubmissãodePedidoProvisóriodePatente
PreparaçãodeumPedidoProvisóriodePatente
Pedido Provisório de Patente (PPP); spinoff Tox Finder; Incubação no IPN;
SkinSensitizerPredictor
Licenciamento em curso; Conversão do PPP em PCT (Patent Cooperation
Treaty)
Valorização do potencial das estirpes da ACOI (Algoteca de Coimbra) para
ACOItech
produçãodeÓmega3
VImp.
SubmissãodePedidoProvisóriodePatente;Estudodeintegraçãoemspinoff.
SmartHome/SmartEnergy
Desenvolvimentodeprotótipo
TreeTarget
Valorizaçãodatecnologia
SURFSTIs
PrémioACICnoconcursonacionaldeideiasdenegócioArriscaC
SILFLUO2
Valorizaçãodatecnologia
ProbióticosbaseadosnoKefir
SubmissãodePatenteEuropeia(EP)
Facet–BiometricFaceFramework Valorizaçãodatecnologia
Definição de parâmetros para prova de conceito; Preparação de pedido de
TechWayonWhey
patente;Integraçãodetecnologiacomplementar
Preparaçãodepedidodepatente;Licenciamentoemcurso;
CBCCarBuCida
1ºPrémionoConcursoPoliempreendeNacionaleRegional.
RTmon  real time radiotherapy Simulação computacional do protótipo; Testes em feixe terapêutico;
monitor
ValorizaçãodaTecnologia
Validação de metodologia com baixo custo e reduzido impacto ambiental
NeoFicoGel
paraextraçãodeficocoloides
Hydres
–
HydroEngineering Pedido Provisório de Patente; Desenvolvimento de dois protótipos;
Solutions
Valorizaçãodatecnologia
PedidoProvisóriodePatente;ConversãodoPPPemPCT(PatentCooperation
Algelo
Treaty)
HemoDetect
Desenvolvimentodeprotótipo
SistemaCasaInteligente
Empresaconstituída;IncubaçãonaIDD

Tabela2–ImpactodasBolsasdeIgniçãodoprimeirobiéniodoProgramaEstratégicoINOV.C

NototalforamcriadasquatroempresasemincubadorasdaregiãoCentro,angariados1,3M€
de financiamento, submetidos cinco pedidos provisórios de patente, duas patentes
internacionais(PCT),umapatenteeuropeia,doisprémiosemconcursosdeideiaseplanosde
negócioseestáemcursooprocessodelicenciamentode4tecnologias.
Este exercício permitenos esboçar um comparativo entre o Sistema de Bolsas de Ignição
INOV.Ceasiniciativasnasquaiseleseinspirou,seguidamenteapresentado:


Períodoemanálise
Localização

VonLiebigCenter
20012007
CalifórniaEUA

Valordosvales

15000a75000$

Nºdeprojetosaprovados

66
11porano
$2,8M
35a60%
16
4

Financiamentototal
Taxadeaprovação
Nºdestartupcriadas
Nºdelicenças
Capital
posteriormente
$71M
angariado
Retorno
(Capital
posteriormente
25
angariado
/financiamentototal)

DeshpandeCenter
20022007
MassachusettsEUA
IgnitionGrants
<50000$
Innovation Grants <250
000$
64
16porano
$7M
~18%
10
1

INOV.C
20102011
RegiãoCentro–Portugal

22
11porano
0,22M€
56%
4
0

$88,7M

1,3M€

13

6

10000€

Tabela3–Comparativodesistemasdeincentivoàtransferênciadetecnologias
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Apesar das dificuldades na medição precisa dos diversos indicadores e na disparidade dos
períodos analisados, são claros os indicadores de sucesso das diferentes iniciativas,
nomeadamentenoquedizrespeitoàcriaçãodespinoffecapitalposteriormenteangariado,
perspetivandosequealgunsdosprojetosaprovados,noprimeirobiéniodoSistemadeBolsas
de Ignição INOV.C, ainda possam vir reforçar os indicadores de sucesso da iniciativa dado o
trabalho em curso que está a ser desenvolvido nesses projetos, nomeadamente os quatro
licenciamentosqueestãoemcurso.
Existe também outro conjunto de benefício de difícil levantamento, por exemplo um
investigador que graças à Bolsa de Ignição conseguiu descobrir mais depressa que a sua
tecnologia não tem potencial comercial e com esse feedback rápido pode optar por
desenvolver outra tecnologia. A sensibilização e aprendizagem que ocorre durante o
desenvolvimento da Bolsa de Ignição para as temáticas do empreendedorismo, propriedade
intelectualjuntodosdocentesebolseiros,eoscontactosefetuadoscomaindústriasãooutros
exemplosdosbenefíciosquepoderãosercruciaisnaaceleraçãodefuturosprojetos.

Conclusões
OsprimeirosresultadosdoSistemadeBolsasdeIgniçãoINOV.Cdeixamespaçoparaencarara
iniciativacomumcertootimismo.Noentanto,elanãodeveserencaradacomoumamedida
deestímulo aoempreendedorismoeinovaçãodecurtoprazo,poiselainsereaexigência de
uma mudança de comportamentos e atitudes no seio da comunidade e cultura académica
atualmenteexistente,demodoaqueosdocenteseinvestigadorespossamsairdasuazonade
conforto e irem um pouco mais além dos trabalhos académicos para se envolverem e se
sentiremàvontadenomeioempresarial.Assim,ofinanciamentoalongoprazodoSistemade
Bolsas de Ignição é fundamental para que se torne visível um efeito consistente no
desenvolvimentodaRegiãoCentro.
Por outro lado, a tarefa dos técnicos de valorização de tecnologias  na avaliação, gestão,
acompanhamento,monitorização,desenhodosplanosdecomercialização,networkingétanto
oumaisimportantequeofinanciamentoemsiparaosucessodosprojetosdetransferênciade
tecnologia.
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INTERRELAÇÃO EMPREENDEDORISMO E LITERACIA FINANCEIRA –
CONTRIBUTOSPARAODESENVOLVIMENTOREGIONAL
Ana Isabel Baltazar da Cruz, anacruz@ipcb.pt, Escola Superior de Gestão de IdanhaaNova
InstitutoPolitécnicodeCasteloBranco,Portugal

RESUMO: O empreendedorismo tendo sido objeto de diversa literatura, bem como alvo de
vários projetos na área, no sentido de promover o empreendedorismo enquanto pilar
essencial para o desenvolvimento económico. Exemplo é o projeto GEM (Global
Entrepreneurship Monitor), referência a nível mundial na monitorização das dinâmicas de
empreendedorismonomundo,oqualestudaopapeldoempreendedorismoenquantofator
decrescimentoeconómicodepaísesenaçõesesugerepolíticasadequadasparaquepossam
aumentaroseuníveldaatividadedeempreendedorismo.Recentemente,aliteraciafinanceira
tem vindo a preocupar as entidades públicas e privadas a nível internacional e nacional. No
lado americano, a agência governamental GAO (Government Accountability Office) aponta
vários estudos que convergem no facto de que a grande maioria dos adultos e estudantes
desconhececonceitosbásicossobreeconomia,incluindoosriscosassociadosacadaopçãode
investimento,esublinhaqueapobreliteraciafinanceirapodereduzirobemestareconómico.
Semelhantemente, a Comissão Europeia reconhece os benefícios da oferta de um nível
adequadodeeducaçãofinanceiraaoscidadãosdetodasasidadeseclasses.Porseuturno,a
Associação Portuguesa de Bancos (APB) define que a “Literacia financeira é ter cidadãos
instruídos e informados (ಹ) para que possam tomar decisões económicas e financeiras
fundamentadas (ಹ) que contribuam para a sua qualidade de vida e para a estabilidade
macroeconómica”. Destacase ainda, o estudo PISA (Programme of International Student
Assessment) pela OCDE que testará a literacia financeira dos alunos de países, dando como
exemplo que entre os 15 e os 18 anos a maioria dos jovens toma uma decisão financeira
importante: investir ou não na educação em termos de ensino superior. Não será esta a
primeiraatitudeempreendedorarelevanteparaamaioriadosestudantesqueoptamporeste
investimento?Oobjetivodestetrabalhoé,identificarfatoresquecontribuamparaamelhoria
da eficácia das políticas/atividades públicas e privadas de incentivo às práticas de
empreendedorismo, sendo dado especial ênfase ao papel da literacia financeira. Além de
exemplos/exercícios, será apresentado um jogo de simulação que pretende desenvolver, em
simultâneo,asduascompetências:desenvolvimentodeumaatitudecriativa/empreendedora
eaumentodaliteraciafinanceiradopúblicoalvo.
Palavraschave:empreendedorismo,literaciafinanceira,desenvolvimentoregional.

ABSTRACT: Entrepreneurship has been subject of diverse literature, as well as the target of
several projects in the area, to promote the entrepreneurship as an essential pillar for
economicdevelopment.AprominentexampleistheGEM(GlobalEntrepreneurshipMonitor)
project  a global reference in the monitoring of the dynamics of entrepreneurship in the
world, which studies the role of the entrepreneurship as a driver of economic growth of
countries and nations and suggests proper policies in order to enhance their level of
entrepreneurial activity. Recently, financial literacy has been a huge concern of several
national and international private and public organizations. On the American side, the
GovernmentAccountabilityOffice(GAO)pointsoutseveralstudiesthatconvergeonthefact
that the majority of adults and students haven’t no basic knowledge on economic concepts,
suchastherisksassociatedwitheachinvestmentoption,andstressesthatthepoorfinancial
literacycanreducetheeconomicwelfare.Similarly,theEuropeanCommissionrecognizesthe
benefitsofofferinganadequateleveloffinancialeducationtocitizensofallagesandclasses.
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Meanwhile, the Portuguese Banking Association defines the “Financial literacy is to have
educatedandinformedcitizens(...)sotheycanmakecorrecteconomicandfinancialdecisions
(...) that may contribute to their quality of life and macroeconomic stability”. Note also, the
Programme for International Student Assessment (PISA) by the OECD that will test the
financial literacy of students from countries of this organization, giving as an example that
mostoftheyoungstudentsbetween15and18yearstakeamajorfinancialdecision:whether
ornotinvestintheirhighereducation?.Wouldnotbethisthefirstsignificantentrepreneurial
attitudetothemajorityofstudentswhooptforthisinvestment?Themaingoalofthisarticle
is to identify main factors that can contribute to improving the effectiveness of
policies/activities able to encourage public and private practices of entrepreneurship, with
emphasisontheroleoffinancialliteracy.Inadditiontoasetofexamples/exercises,itisalso
brieflydescribedasimulationgamethataimstodevelopsimultaneouslytwosignificantskills:
the development of a creative attitude/entrepreneurial, and the increasing of the financial
literacylevelofthetargetaudience.
Keywords:entrepreneurship,financialliteracy,regionaldevelopment.

1.INTRODUÇÃO
Oempreendedorismonãoéassuntorecentedaliteratura,tendosidoobjetodevariadíssima
produçãocientíficaelegal,porpartedosinvestigadores,académicos,profissionaisepolíticos,
entre outros, no sentido de promover o empreendedorismo enquanto pilar essencial para o
desenvolvimento económico. O projeto GEM – Global Entrepreneurship Monitor constitui já
uma referência a nível mundial na monitorização das dinâmicas de empreendedorismo no
mundo,sendoque“GEM exploresthe roleofentrepreneurship innationaleconomicgrowth,
unveiling detailed national features and characteristics associated with entrpreneurial
activity”65.
Recentemente,aliteraciafinanceiratemvindoapreocuparasentidadespúblicaseprivadasa
nívelinternacionalenacional.DeacordocomGAO(2006:1)66 “numerousstudiespublishedin
recent years have shown that most adults and students have not mastered basic economic
concepts, such as the risks associated with investment choices. Poor financial literacy can
reduce (ಹ) economic wellbeing (ಹ) in a variety of ways”. A Comissão Europeia na
Comunicação sobre Educação Financeira reconhece que “a oferta de um nível adequado de
educaçãofinanceiraaoscidadãos,emqualqueretapadavida,podetrazervantagensemtodas
as idades e a todos os níveis de rendimento, beneficiando igualmente a economia e a
sociedadenoseuconjunto”(COM,2007:5)67.
A nível nacional, o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (que integra o Banco de
Portugal,aComissãodeMercadodeValoresMobiliárioseoInstitutodeSegurosdePortugal)
elaborou um Plano Nacional de Formação Financeira (PNFF) onde “reconhecese (ಹ) a
necessidadedeenvolverumagrandediversidadedeentidadesdosetorpúblicoeprivado,que
permitamqueasiniciativasdeformaçãofinanceiracheguemaosrespetivospúblicosalvo(e.g.
estudantes, trabalhadores, desempregados, grupos vulneráveis) e que garantam a sua
capilaridade territorial”, cuja implementação decorre entre 2011 e 2015 e abrangerá vários
segmentosdapopulação,tendoconteúdoseiniciativasadaptadasàsnecessidadesespecíficas
decadasegmento.
DeacordocomaAssociaçãoPortuguesadeBancos(APB)“Literaciafinanceiraétercidadãos
instruídos e informados sobre temas e conceitos financeiros básicos e úteis à gestão do
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GEM)GlobalEntrepreneurshipMonitor,http://www.gemconsortium.org/WhatisGEMconsultadoem14072012.
 GAO (2006) United States Government Accountability Office  FINANCIAL LITERACY AND EDUCATION COMMISSION,Further
Progress
Needed
to
Ensure
an
Effective
National
Strategy
–
GAO07100
disponível
em
http://www.gao.gov/assets/260/254139.pdfconsultadoem02072012.
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 COM (2007) 808 final, Comissão das Comunidades Europeias, Comunicação da Comissão Educação Financeira, disponível
emhttp://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0808:FIN:PT:PDFconsultadoem02072012.
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dinheiro e orçamento familiar para que possam tomar decisões económicas e financeiras
fundamentadas, sensatas e estáveis, que contribuam para a sua qualidade de vida e para a
estabilidademacroeconómica”68.
Poroutrolado,oProgrammeofInternationalStudentAssessment(PISA)69passaráatestara
literaciafinanceiradosalunosde19paísesdaOCDE,jáapartirde2013,apesardenãoincluir
Portugal na fase experimental. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico(OCDE)dácomoexemploqueéprecisamentedandocomoexemploqueentreos
15eos18anosamaioriadosjovenstomaumadecisãofinanceiraimportante:investirounão
naeducaçãoemtermosdeensinosuperior.Nãoseráestaaprimeiraatitudeempreendedora
relevanteparaamaioriadosestudantesqueoptamporesteinvestimento?
Oobjetivodestetrabalhoé,apósumaanálisedodesenvolvimentoeconómicoedadinâmica
empresarial, bem como de alguns incentivos à promoção do empreendedorismo, identificar
fatoresquecontribuamparaamelhoriadaeficáciadaspolíticas/atividadespúblicaseprivadas
de incentivo às práticas de empreendedorismo, sendo dado especial ênfase ao papel da
literacia financeira no seu contributo para a promoção de práticas de empreendedorismo e
desteparaodesenvolvimentoeconómico.
Além de exemplos/exercícios, será apresentado um jogo de simulação que pretende
desenvolver,emsimultâneo,asduascompetências:desenvolvimentodeumaatitudecriativa/
empreendedoraeaumentodaliteraciafinanceiradopúblicoalvo.
Na primeira secção é analisado o empreendedorismo enquanto fator de desenvolvimento
económico, enquanto na segunda secção se aponta a inclusão da educação financeira como
fator potenciador das políticas promoção do empreendedorismo, e em última análise como
potenciadordodesenvolvimentoeconómico.
Porúltimo,éapresentadaumasoluçãointegradoradaeducaçãofinanceiraedaeducaçãopara
o empreendedorismo, sendo reforçada como pequenos exercícios apresentados em anexo,
pretendendoaplicarconhecimentosasituaçõesconcretasefetivamentevividasnosentidode
promoverumaligaçãodateoriaàprática.

2.OEMPREENDEDORISMOENQUANTOFATORDEDESENVOLVIMENTOECONÓMICO
Segundo OECD (2007:4) empreendedorismo consiste em “the phenomenon associated with
entrepreneurialactivity”,sendoaatividadeempreendedora“theenterprisinghumanactionin
pursuitofthegenerationofvalue,throughthecreationorexpansionofeconomicactivity,by
identifyingandexploitingnewproducts,processesormarkets”.
De acordo com OECD (2007), foi criado o Programa dos Indicadores do Empreendedorismo
numaoperaçãoconjuntaentreOECDeEurostat,quepropôsumaestruturaconceptualparao
desenvolvimentodetaisindicadores,compostaportrêsgrandeseixos:
Determinantes (acesso ao financiamento, acesso a investigação e desenvolvimento e
tecnologia,ascapacidadesempreendedoras,condiçõesdemercado,enquadramentolegalea
cultura);
PerformanceEmpreendedora(indicadoressobreempresas,empregoeriqueza)
Impactos (valor criado pelo empreendedorismo em termos de criação de emprego,
crescimentoeconómicoereduçãodapobreza).
O Livro Verde da Comissão Europeia (2003) explicita porque entende fundamental o
empreendedorismo como fundamental para o desenvolvimento económico, através do seu
contributo para a criação de empregos, crescimento económico, para a coesão económica e
social, melhoria da competitividade, eficiência e inovação e para a sustentabilidade dos
interessesdasociedade.
“Sendo o empreendedorismo condição necessária para o desenvolvimento económico,
Schumpeter entende que, “para aquele contribuem unicamente as mudanças da vida
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económica que não sejam impostas por fatores externos” (ಹ)”mudanças como as inovações
nosistemaeconómico”(Mendesetal,2011:26).
Segundo Drucker (1985), o empreendedor está sempre à procura de mudança, reage à
mudança e explora a mudança como uma oportunidade, sendo que iniciar um negócio não
significaempreendedorismosenãoaportarqualquerinovaçãoouorientaçãoparaamudança.
ParaTracy(2005)“Entrepreneursareanationaltreasure,andshouldbeprotected,nourished,
encouraged and rewarded as much as possible. They create all wealth, all jobs, all
opportunities,andallprosperityinthenation.They'rethemostimportantpeopleinamarket
economyandthereareneverenoughofthem.”
ParaMendesetal.(2011:49)“Oempreendedorismoserviráparaacriaçãodeemprego,paraa
criaçãodevalor,tangíveleintangível,eteráumefeitomultiplicadornaeconomia,conduzindo
os indivíduos, as nações e as sociedades para novas oportunidades, o que será um excelente
inputparaaeconomia”
Pareceindiscutível,opapeldosempreendedores,emtodososseustipos,nodesenvolvimento
daseconomias,sejaanívelnacional,regionaloulocal,poisfazemcresceraeconomiaecriam
emprego,gerandovalorsocial,empresarial,tecnológicooucultural.
EmPortugal,aatividadeempreendedora,deacordocomoGEM,em2011apresentaumataxa
deempreendedorismode7,5%,superioràmédiadasInnovationsDrivenEconomiesdaOCDE
(6,9%),contrastandocom2010,anoemquePortugalapresentou4,5%facea5,6%demédia
daOCDEparaasditaseconomias,revelandoumincrementosignificativo(Figura1).

Figura1Totaldeatividadesempreendedorasemestadoinicial(startups)


Fonte:ElaboraçãoPrópriaapartirdosGlobalReportsde2007a2011(GEM).

De acordo com INE (2009) e da análise da sobrevivência das novas empresas cerca de 70%
sobreviveepermanecenomercadonofinaldoprimeiroanodevida,sendoquenoprimeiro
ano essa taxa decresce significativamente (19 p.p.) e no terceiro ano decresce ligeiramente
(6,7 p.p.), “demonstrando que é nos dois primeiros anos de atividade que as empresas
enfrentam maiores desafios e obstáculos que poderão condicionar a sua permanência no
mercado”.INE(2009:4).
Portugal,excluindoasatividadesdeeducação,saúdeeoutrosserviços,apresentouumataxa
denatalidadelíquidade0.6%,tendoem2006dasmaiorestaxasdenatalidadedeempresas
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(14,2%)deentre16paísesdaEU,bemcomoasmaiorestaxasdemortalidadeem2005,entre
18paísesdaEU(14,8%).INE(2009:8).

3.LITERACIAFINANCEIRA
Aliteraciafinanceiratemrecentementesidoalvodepreocupaçãoanívelmundial,europeue
nacional, na sequência da recente crise financeira e económica, principalmente ao nível das
autoridadesepúblicas.
De acordo com GAO (2006:1)70 “numerous studies (ಹ) have shown that most adults and
students have not mastered basic economic concepts, such as the risks associated with
investmentchoices.Poorfinancialliteracycanreduce(ಹ)economicwellbeing(ಹ)inavariety
of ways”. A Comissão Europeia reconhece que “a oferta de um nível adequado de educação
financeiraaoscidadãos(ಹ)podetrazervantagensemtodasasidadeseatodososníveisde
rendimento, beneficiando igualmente a economia e a sociedade no seu conjunto” (COM,
2007:5)71. De acordo com a APB “Literacia financeira é ter cidadãos instruídos e informados
(ಹ) para que possam tomar decisões económicas e financeiras fundamentadas (ಹ) que
contribuamparaasuaqualidadedevidaeparaaestabilidademacroeconómica”72.
Para FLEC (2011:1) “The recent economic crisis has highlighted how essential it is that
individuals and families have the information, education, and tools that they need to make
good financial decisions in an increasingly complex U.S. and global financial system (...) the
financial difficulties of individuals and families can dramatically affect the financial health of
localcommunitiesandregionalmarkets(...)thefinancialwellbeingofindividualsandfamilies
isfundamentaltonationalfinancialstability,andthatalackoffinancialliteracyisonebarrier
thatcanlowerstandardsoflivingandlimitprosperity”.ApesardeaEstratégiaparaaLiteracia
Financeira nos Estados Unidos existir desde 2006, em 2011 foi reforçada a atenção em dois
eixos:(1)necessidadedeincrementaraliteraciafinanceirainfluenciandoaefetivatomadade
decisões financeiras (2) esforço educacional necessário, identificando cinco área de ação:
politica,educação,prática,investigaçãoecoordenação,nosentidodapromoçãodaeducação
paraaliteraciafinanceira,comquatroobjetivosconcretos:
1. aumentaraconsciencializaçãoeoacessoaeducaçãofinanceiraefetiva;
2. determinareintegrarascompetênciasfinanceirascentrais
3. desenvolverainfraestruturadesuporteàeducaçãofinanceira
4.identificar,alcançarepartilharpráticasefetivas.
A importância da literacia financeira tem crescido nas economias europeias ao longo das
últimasduasdécadascomodesenvolveramseosmercadosfinanceirose,comoresultadodas
mudanças demográficas, económicas e políticas. Tanto as necessidades dos indivíduos e os
produtos financeiros oferecidos tornaramse cada vez mais complexos, o que se pode
constatarnaFigura2.

Figura2Princípiosorientadoresparaaliteraciafinanceira
Complexidadedasnecessidadesindividuais
•crescenteinstabilidadedevidadosindivíduos
•diminuiçãodasegurançasocial
• crescente responsabilidade pessoal crescente
prosperidade
•crescenteendividamento
•crescenteesperançamédiadevida

Complexidadedosprodutosfinanceiros
•novoscanaisdedistribuição
•desregulamentaçãodosmercadosfinanceiros
• vasto leque de produtos financeiros e crescente
dinâmicanodesenvolvimentodenovosprodutos
•aquantidadecrescentedeinformações
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 GAO (2006) United States Government Accountability Office  FINANCIAL LITERACY AND EDUCATION COMMISSION,Further
ProgressNeededtoEnsureanEffectiveNationalStrategy–GAO07100disponívelem
http://www.gao.gov/assets/260/254139.pdf,consultadoem02072012.
71
 COM (2007) 808 final, Comissão das Comunidades Europeias, Comunicação da Comissão Educação Financeira, disponível em
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0808:FIN:PT:PDFconsultadoem02072012.
72
http://www.apb.pt/educacao_financeira/consultadoem02072012.
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•númerodeempresasgeridaspeloproprietário

Fonte:TraduçãodeSurveyofFinancialLiteracySchemesintheU27,Habschick,SeidleEvers
(2007:5)

É de salientar o número de empresas geridas pelos proprietários, como preocupação,
atualmenteosnegóciosstarupaseguiraodesempregoestãoaganharmuitaimportância(por
exemplo, na Alemanha uma em cada duas empresas é criada por alguém que estava
anteriormente desempregado) e as questões financeiras associadas a pequenas startups e
microempresas geralmente confundemse com as questões financeiras particulares do
empresário (e sua família), não tendo sequer uma conta bancária separada para a família e
paraonegócio,tornandoimperiosoaumentaraliteraciafinanceiraaestenível.

3. A IMPORTÂNCIA DA LITERACIA FINANCEIRA PARA O EMPREENDEDORISMO E
DESENVOLVIMENTOREGIONAL
DeacordocomSaraiva(2011)“atividadeempreendedoraétodaaquelaquecomeçacomuma
visãoousonho,masquedepois,porviadeetapasdeconceção/implementação,converteesse
mesmo sonho inicial em realidade. Abarca, por isso mesmo, os mais variados domínios de
aplicaçãooucontextosdeenquadramento”.Umdessesdomínios,nãosendomaisnemmenos
importante que os outros, diz respeito à envolvente económica e financeira que permitirá
verificarseaideiaéumarealoportunidadedenegócio.
Basta pensar como se pode solicitar, ao elaborar o plano de negócio, a elaboração de
orçamentos, bem como a sua devida compreensão sem terem sido ministrados
conhecimentos financeiros, como por exemplo cálculo financeiro, das alternativas de
financiamento e respetivas condições pois os financiadores tendem a ser o tipo de parceiro
mais procurado pelos promotores das ideias de negócio, sendo importante além do
conhecimento,adquirircapacidadesdenegociaçãotambémaestenível.
Para Duarte e Esperança (2012:56), “as teorias de suporte do investimento recorrem a um
grande conjunto de modelos teóricos de diferentes áreas instrumentais de gestão. De entre
estas, assumem especial relevo os modelos teóricos ligados À função financeira e à função
marketing”.
De acordo com IAPMEI73 “um Plano de Negócios é um Plano base, essencial para a
estruturaçãoedefesadeumanovaideiadenegócios”(ಹ)“éumapartedeumprocessomais
vastoaimplementaçãodasuaideia!”eentreoutrascaracterísticasdeveincluium“modelo
financeiro sólido e bem fundamentado”, além de que “nunca poderá encontrar o apoio de
InvestidoreseentidadesexternassenãotiverdesenvolvidooPlanodeNegócios”(ಹ)”Oplano
denegóciosmaiscorrenteéumPlanoInicial(StartupPlanouEarlyStagePlan),queirádefinir
aslinhasgeraisdeumanovaideiadenegócio”(ಹ)“taiscomootipodeempresa,oprodutoou
serviço para o qual está vocacionado, o mercado, eventuais exportações,estratégia de
implementação, a equipa de gestão e a análise financeira” que “no mínimo, incluirá uma
projecção de vendas, uma demonstração de resultados, o balanço, as projecções de cash
flow”.
Do estudo de Parreira, Pereira e Brito (2011), destacamse as áreas de gestão, seguidos das
áreastecnológicasquantoàperceçãodosestudantesemrelaçãoàpreparaçãoqueocursode
ensino superior proporciona para trabalhar por conta própria (autónomo), para criar uma
empresaouparatrabalharnumnegóciodafamília,.Noentanto,oempreendedorismonãoé
das opções mais selecionadas quanto ao desejo dos estudantes em iniciar a sua vida
profissional,denotandoalgumaimpreparaçãoparatal.

73

 Como Elaborar um Plano de Negócios: o seu guia para um projecto de sucesso, disponível em
http://www.iapmei.pt/resources/download/GuiaPraticodoCapitaldeRisco2604.pdf?PHPSESSID=2f79e2779fc8d0c3e1ff3c98edf4bb
efconsultadoem14072012
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Naelaboraçãodoplanodenegóciosérelevanteomesmoapresentarseestruturado,devendo
incluir aspetos como sumário executivo, caracterização dos promotores, apresentação do
plano estratégico do negócio e respetivo enquadramento setorial, caracterização dos
produtos/serviços, estudo técnico (processo produtivo), organização e gestão, recursos
humanos,estratégiademarketing,análisedacadeiadevalor,análisedaenvolventeexterna,
dasustentabilidade(riscodonegócio)edoplanodeimplementação,oestudodeviabilidade
económicofinanceiro que fundamente a decisão de investimento, bem como a decisão de
financiamento. Estes dois últimos aspetos, tornam imperioso que os empreendedores
dominemalgunsconhecimentosdeíndolefinanceiraeeconómica.
Dadooelevadogapentreasideiassujeitasaconcurso(faseinicialdoconcurso)eosplanosde
negócioefetivamenteentregues(fasefinaldoconcurso),procurouseatravésdarealizaçãode
inquéritos,averiguaracercadasbarreirasdosestudantesdoensinosuperioradesenvolveros
planosdenegóciodasideiasdenegóciojáapresentadas(nocasoaoConcursoPoliempreende
no IPCB), tendose revelado como omaior obstáculo, a falta de conhecimentos do ponto de
vista económicofinanceiro e do conhecimento das diversas fontes de financiamento
disponíveis para financiar startups, face a outros aspetos como o estudo de mercado o
processodegeraçãodaideia,ouatémesmoaconjunturaeconómica.Noentanto,juntodos
estudantes da área de gestão, as maiores dificuldades prendemse com a realização dos
estudostécnicosrelacionadoscomoprodutoeprocessoprodutivo.
Emsíntese,juntodosestudantescujaáreadeformaçãonãodizrespeitoàgestão,osfatores
relacionados com iliteracia financeira poderão estar a influenciar, no sentido de dissuadir, a
própria decisão de candidatura à fase inicial do concurso e, em última análise, dissuadir os
indivíduos em geral de empreender e/ou criar o seu negócio. Por exemplo, nos três últimos
concursosPoliempreendeRegionalnoInstitutoPolitécnicodeCasteloBranco:

Figura 3  Relação Ideias e Planos de Negócio apresentados aos Concursos Poliempreende
RegionalemCasteloBranco


Fonte:DadosobtidosjuntodoCentrodeEstudoseDesenvolvimentoRegionaldoIPCB.

A alteração dos planos curriculares e a introdução de uma nova unidade curricular com o
nome de empreendedorismo, como foi efetuado, ou a introdução de conteúdos de
empreendedorismo em outras unidades curriculares não é, por si só, garante de assegurar
umanovageração,comumaculturadirecionadaparaoempreendedorismo,masaeducação
paraoempreendedorismoenvolvendotodososníveisdeeducaçãoeformação,constituium
marcoimportanteparaqueamudançadeatitudesevaloresocorra.
De acordo com Antunes (1997) citado por Matias (2008), “o ensino do cálculo financeiro
deveriaserextensívelatodososcurriculumuniversitários,comodisciplinaobrigatória”.
Nãodefendendoumaperspetivatãoradical,édeproporquetalcomooempreendedorismo
foiincluídonaformação,atemáticadaeducaçãofinanceirapossaserincorporadacomnovas
técnicas e novos conteúdos interdisciplinares,no sentido de ajudar a formarem o perfil
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adequado ao desenvolvimento do empreendedorismo e não ser um elemento dissuador do
mesmo

4. SOLUÇÃO INTEGRADORA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA INTERRELACIONADA COM A
EDUCAÇÃOPARAOEMPREENDEDORISMO
Asatividadespropostasnopresenteestudopretendemconstituirumcontributonosentidode
promover três dos determinantes identificados na estrutura conceptual para o
desenvolvimento dos indicadores do empreendedorismo, nomeadamente desenvolver as
capacidades empreendedoras (promovendo competências para o empreendedorismo) e o
acessoaofinanciamento(porviadamelhoriadaliteraciafinanceiraeconsequente melhoria
do conhecimento e capacidade de negociação das fontes de financiamento), ambos
contribuindo para uma cultura para o empreendedorismo (atitude face ao risco, educação
paraoempreendedorismo).Seguidamenteapresentaseumaplataformatecnológicaquevisa
alcançartaisobjetivos.

5.DESCRIÇÃODASOLUÇÃO/PLATAFORMATECNOLÓGICA
Este projeto enquadrase no âmbito da simulação bancária e empresarial. A plataforma
tecnológica que está a ser desenvolvida permitirá aos participantes  estudantes do ensino
secundário e superior  exercitar a prática de conhecimentos teóricos na área e o
desenvolvimentodeprocessos,técnicaseprocedimentosfinanceiroseempresariais.
Aplataformaestáaserdesenvolvidacomrecursoàstecnologiasmaisatuais(e.g.,HTML5,CSS,
Javascript & JQuery, Web Services RESTful e Bases de Dados MySQL) e será composta por
quatromódulosbase:
simuladordeumbancovirtual(ilustraçãonaFigura3),deformaapermitirtodososfluxos
monetários que ocorrem nas empresas, entre as quais se destacam funções mais simples
comotransferênciasbancáriasepagamentodeimpostos,mastambémasimulaçãodeplanos
financeirosdeempréstimos,aquisiçãodetítulosnosmercadosfinanceiros,entreoutras;
 repositório de documentos de trabalho onde deverão ser colocadas normas de
funcionamento,instruçõesdetrabalho,legislaçãoaplicávelentreoutros;
 simulador de uma central de compras e de vendas que supre as necessidades que as
empresasdomercadonãoconseguemsuperar;
simuladordeumaautoridadetributária,ondepoderáserefetuadoouploaddeficheirosdas
aplicações que as autoridades oficiais disponibilizam para submeter declarações (fisco,
segurançasocial,ಹ);
 simulador de imprensa económica e financeira, bem como comunicados de entidades
reguladoras.

Figura4–Ecrãsdeilustraçãodomódulosimuladorbancário.
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Estão a ser delineadas, um conjunto de Metas de Aprendizagem (adaptadas a cada nível de
educação e ensino) a atingir com suporte da plataforma tecnológica que está a ser
desenvolvida,designadamenteaonívelde:

1Conhecimentoecapacidadedecompreensão:
 Conhecer e compreender a base teórica e prática sobre empreendedorismo, gestão
empresarialeeducaçãofinanceira.
Compreenderasquestõesedesafiosexistentesnosdiferentesníveisdeabstração.
Compreenderofuncionamentodeumaempresanoseiodeumsistemacominteraçãocom
umadiversidadedestakeholder.

2Aplicaçãodeconhecimentosecompreensão:
Identificareresolverproblemasnodiaadiadosindivíduosedasorganizações(porexemplo
empresasedosbancos).

3Realizaçãodejulgamento/tomadadedecisões:
Análisecríticadosresultadosdoscenáriosimplementados.
Propostademelhoramentos.

4Comunicação:
Capacidadedefundamentarassoluçõesparaproblemasteóricosepráticos.
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Capacidadedecomunicarinformaçãonumalinguagemcompreensível.

5Competênciasdeautoaprendizagem:
Capacidadeparaidentificarecompreenderdeformaautónomaaliteraturatécnica.
Capacidadeparaacompanhamentodosnovosdesafiosedassoluçõesemergentes.

CONCLUSÃO
Opresentetrabalhoprocurouevidenciaropapeldoempreendedorismonodesenvolvimento
económico, mas sobretudo a interrelação entre a literacia financeira e empreendedorismo
paraodesenvolvimentoregionalnamedidaemqueumamaioreducaçãofinanceirapromove
tomadasdedecisõesmelhorfundamentadasemtermosdeincertezaerisco,constituindoum
facilitador das práticas de empreendedorismo tão necessárias para o desenvolvimento
económico. Asatividadespropostasnopresente estudopretendem constituirum contributo
no sentido de promover três dos determinantes identificados pela OECD na estrutura
conceptual para o desenvolvimento dos indicadores do empreendedorismo, nomeadamente
desenvolver as capacidades empreendedoras (promovendo competências para o
empreendedorismo)eoacessoaofinanciamento(porviadamelhoriadaliteraciafinanceirae
consequente melhoria do conhecimento e capacidade de negociação das fontes de
financiamento),amboscontribuindoparaumaculturaparaempreendedorismo(atitudeface
aorisco,educaçãoparaoempreendedorismo).
Os mesmos, sendo aplicáveis fisicamente, através da utilização de recursos materiais e
humanos(versãoqueserádescrita),poderãoviraserimplementadoemambientevirtualcom
recurso a aplicações informáticas. Por outro lado, o mesmo é constituído por vários níveis
consoante o respetivo públicoalvo (desde o ensino básico ao ensino superior, e ainda
formaçãodeadultos).Porúltimo,omesmopoderáedeveráserdesenvolvidoporinstituições
deensinosuperior,emparceriacom,porumlado,outrasentidadespúblicase/ouprivadase,
poroutrolado,comentidadesderegulaçãofinanceiraouinstituiçõesfinanceiras.
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FORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN UNA EMPRESA PÚBLICA LOCAL: EL
CASODEGIAHSA
AlfonsoVargasSánchez,vargas@uhu.es,UniversidaddeHuelva
FranciscoRiquelLigero,francisco.riquel@dem.uhu.es,UniversidaddeHuelva


RESUMEN:Elobjetivoprincipaldeestetrabajoradicaenestudiarelprocesodeformaciónde
la estrategia en una empresa pública. Sus particularidades en cuanto a actividad,
procedimientos y accionariado la hacen interesante para un estudio de este tipo. Para ello
hemos elaborado un estudio de caso consistente en intentar catalogar la evolución que ha
experimentado la compañía desde un punto de vista estratégico, desde su origen hasta
nuestrosdías,conbaseenlasescuelasdepensamientoestratégicodefendidasporMintzberg
ysuscolaboradores.
Palabrasclave:EscuelasdePensamientoEstratégico,Estrategia,EmpresaPública.

ABSTRACT: The main aim of this work is to study the process of strategy formation in a
companyownedbyanumberofmunicipalities.Itspeculiaritiesintermsofactivity,procedures
and shareholders make it interesting for a study of this type. So we have developed a case
studyattemptingtocatalogtheevolutionexperiencedbythecompanyfromastrategicpoint
ofview,fromitsbeginninguntiltoday,basedonthestrategicthinkingschoolsadvocatedby
Mintzbergandhiscollaborators.
Keywords:StrategicThinkingSchools,Strategy,PublicSector.

1.INTRODUCCIÓN
El objetivo principal del estudio del caso de la empresa pública Gestión Integral del Agua de
Huelva S.A. (GIAHSA) es describir el proceso de formación de la estrategia, así como su
contenido,endichaempresa,conespecialatenciónasucarácterpúblicoyalaevolucióndela
mismadesdesucreaciónhastanuestrosdías.
A tal fin, nos basaremos en las diez escuelas de dirección estratégica presentadas por
Mintzbergysuscolaboradores,quepresentandiferentesmodosenqueelprocesoestratégico
tiene lugar, de forma que cada cual tiene su momento y se erige en protagonista según las
circunstanciasdelaempresa,analizandosuorigen,aplicaciónyresultadosobtenidos.Paraello
utilizaremostantoinformaciónsecundariacomoentrevistasenprofundidadalPresidentedel
ConsejodeAdministración,DirectorGeneralyGerentedelaempresa.
LosorígenesdelaempresaGIAHSAseencuentranenlayaextintaMancomunidaddeAguas
Costa de Huelva, creada en el año 1989 al amparo del artículo 44 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante el cual “se reconoce a los
municipioselderechodeasociarseenmancomunidadesparalaejecuciónencomúndeobras
yserviciosdeterminadosporsuscompetencias”(art.44.1),teniendopersonalidadycapacidad
jurídica para el cumplimiento de los fines específicos (art. 44.2). En el caso que nos ocupa,
dicho fin era la gestión del ciclo integral del agua de los municipios de Lepe, Aljaraque,
Ayamonte,Cartaya,IslaCristina,Moguer,PuntaUmbríaySanJuandelPuerto.Susrespectivos
Ayuntamientos, en un intento por modernizar las infraestructuras de abastecimiento,
saneamiento y depuración, además de por una demanda en aumento motivada por el
crecimientodelsectorturísticoylaconversiónalregadíodela mayoríadelasexplotaciones
agrariasdelazona,aunaronesfuerzosbajodichaMancomunidad.
Comoempresapúblicadegestión,estosochoAyuntamientoconstituyeronlaSociedadPública
GIAHSA. Mediante una encomienda de gestión de la Mancomunidad de Aguas Costa de
Huelva,GIAHSAsededicaríaalagestiónintegraldelciclodelaguaentalesmunicipios.
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Por otro lado, en el año 1980 se constituía la Agrupación Intermunicipal del Condado
Onubense para la gestión del agua en dicha zona, si bien no será hasta el año 1989 cuando
dichaAgrupaciónseconvertiríaenladesaparecidaMancomunidaddeAguasdelCondado,en
un principio formada por los municipios de Almonte, Rociana y Bollullos. En el año 1991 se
integraronelrestodemunicipiosdelacomarcaonubensedelCondado.
Tanto la Mancomunidad de la Costa como la Mancomunidad del Condado se fusionaron a
finalesdelaño2009enlaMancomunidaddeServiciosdelaProvinciadeHuelva(MAS),trasun
complejo proceso administrativo que se prolongó casi dos años, manteniendo la Sociedad
Pública GIAHSA e incorporando a su accionariado a los municipios que provenían de la
MancomunidaddelCondadoyotrosdelaSierraonubense.
Comoconsecuenciadeestaintegración,GIAHSAen2011prestósusserviciosa70municipios
de la provincia de Huelva (sobre un total de 79). Su misión se centra en la gestión del agua
comoserviciopúblico,conunaejecucióntécnicaeficazyeficienteenlaadministracióndelos
recursos,labúsquedadelacalidaden lagestiónmedioambiental,yconseguireconomíasde
escalas como método para lograr un sistema tarifario lo más ventajoso posible para los
usuariosfinales.
Latablasiguienteresumelatrayectoriacronológicabásicaexpuestamásarriba.

Tabla1:Cronologíabásica.
Año1980
ConstitucióndelaAgrupaciónIntermunicipaldelCondado.
Año1989
LaAgrupaciónIntermunicipaldelCondadosetransformaenlaMancomunidaddeAguasdelCondadodeHuelva,
formadaportresmunicipios.
Creación de la Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva, integrada por ocho municipios, que constituyen la
empresapúblicaGIAHSA.
Año1991
SeintegranenlaMancomunidaddeAguasdelCondadoelrestodemunicipiosdelacomarca.
Año2009
FusióndeambasMancomunidades,creandolaMancomunidaddeServiciosdelaprovinciadeHuelva(MAS).
IncorporaciónalaccionariadodeGIAHSAdelosmunicipiosdelCondadoydeotrascomarcasdelaprovincia.

Fuente:elaboraciónpropia.

2.LAESTRATEGIAEMPRESARIALATRAVÉSDELESTUDIODECASOS
La metodología del estudio de caso ha estado íntimamente vinculada a la formación y
desarrollo de la estrategia en entornos empresariales (Stoeker, 1991), a pesar de que la
tendencia en las últimas décadas ha sido la de utilizar, por parte de los investigadores en
economíadelaempresayestrategia,ampliasmuestrasconanálisisdetipocuantitativo,loque
haprovocadoqueenalgunasocasionessehayapuestoenentredicholarigurosidadcientífica
de esta metodología cualitativa (Venkatramen y Grant, 1986). Aun así, autores como
Eisenhardt (1989) ya destaca la especial aplicabilidad de los estudios de casos para la
explicación de fenómenos de cambio en las organizaciones; en esta misma línea se expresa
Gummenson (1991), quien resalta la oportunidad que ofrece esta metodología para la
obtencióndeunaperspectivaholísticaenelmundoempresarial,superadoradelasfrecuentes
aproximacionesreduccionistas.
ParaVillarrealyLandeta(2010)existeungrupodeautoresque,enladécadadelosochenta,le
dan un impulso metodológico, y asientan las bases de esta técnica tal y como la conocemos
hoy en día, entre los que cabe destacar a Yin (1989, 1993, 1994, 1998), Eisenhardt (1989),
Patton(1990),Stoeker(1991),Hamel(1992),Hameletal.(1993),Stake(1994),Maxwell(1996,
1998)yFong(2002,2005).

2.1.Laformacióndelaestrategiayelsectorpúblico
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La Ley General Presupuestaria, en su artículo 3, establece que el subsector público
empresarial en España está integrado, entre otros, por las entidades públicas empresariales,
que como tales se encuentran participadas por fondos públicos. Su fundamento jurídico se
encuentrarecogidotantoenlaLey7/1985,de2aabril,reguladoradelasBasesdeRégimen
Local, como en la Ley 6/1997, de 14 abril, de organización y funcionamiento de la
AdministraciónGeneraldelEstado,yenlaLey57/2003de16deDiciembre,deMedidaspara
laModernizacióndelGobiernoLocal.
Setrata,portanto,deempresasquesibiensonparticipadasporcapitalpúblico,enlamayoría
deloscasosconel100%,serigenporlanormativaqueacabadeserreferidaytambién,como
cualquiersociedadmercantil,porelderechoprivado,salvoenlasmateriasenlasquelessea
deaplicaciónlanormativapresupuestaria,contable,decontrolfinancieroydecontratación.
En España la empresa pública empieza a destacar en la época preconstitucional, con la
creación del denominado Instituto Nacional de Industria (INI) en septiembre del año 1941,
siguiendoelmodeloitalianodel“InstitutoperlaRiconstruzioneIndustriale”,creadoen1933
paracombatirlosefectosdelacrisisdel1929.Desdeentonceselsectorpúblicoempresarial
español se ha centrado en actividades con grandes necesidades de capital, en régimen
monopoliouoligopolioyconunagranintervencióndelEstado(ComínyMartín,1996).
Tal y como expresan Borrero y Vargas (2005), el sector público empresarial también está
expuesto a un entorno cambiante y a unas exigencias de mejora continua en eficacia,
eficienciayeconomía,ensurendimientoglobalyenlaprestacióndeunserviciovaloradopor
losciudadanos(clientes,enestecaso).Porconsiguiente,cabeanticiparquelosrequerimientos
del entorno estarán cada vez más presentes en la toma de decisiones de este tipo de
organizaciones,necesitandoensugestiónunenfoquededirecciónporanticipacióneincluso
con respuesta flexible y rápida (Ansoff y McDonell, 1990): lo que se conoce como Dirección
Estratégica.
Siguiendo a Barney (1991), la Dirección Estratégica es un proceso de análisis de la propia
empresa,tantointernocomoexterno,quedarácomoresultadolaeleccióndeunaestrategiay
susubsiguienteimplantación,detalmaneraquesegenerenrendimientossuperiores(Cuervo,
1999).

Figura1:Formulacióneimplantacióndelaestrategia
Apreciación Externa

Apreciación Interna

Amenazas y
Oportunidades
en el Entorno

Fortalezas y
Debilidades
de la Organización

Factores Clave
de Exito

Competencias
Distintivas

Creación de la
Estrategia
Responsabilidad Social

Valores Gerenciales

Evaluación y Elección
de la Estrategia

Implementación
de la Estrategia


Fuente:Mintzberget.al.(1998).
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Trabajos como los de Bryson (1995) y Berry y Wechsler (1995) califican la planificación
estratégicacomounadelasmayoresinnovacionesparalaadministraciónpública,afirmando
que esta técnica de dirección es tomada de empresas privadas exitosas que sirven de
referencia. Ahora bien, no se escapa que  en la administración pública, y sus organismos
dependientescomosonlasempresaspúblicas,lacreacióndevalorseoriginaatravésbiendel
cumplimiento de un mandato político, de la misma misión organizativa y de los propios
contribuyentes, mientras que en el sector privado las decisiones estratégicas persiguen la
creación de valor siguiendo un proceso en el cual los accionistas y los clientes tienen el
principal protagonismo, es decir, que el valor social es el equivalente al valor que una
organización privada genera para sus clientes y accionistas (Moore, 1995). Moore (1995)
establece un triangulo estratégico para concebir el valor social de lo público, basado en qué
medida el propósito genera valor, en qué medida recibirá el apoyo político y legal y en qué
medidaesviableadministrativayoperativamente.

Figura2:Eltrianguloestratégicoenelsectorpúblico


Fuente:elaboraciónpropiaconbaseenMoore(1998).

Por lo tanto, diríamos que el planteamiento de Thompson y Strickland (2004) de centrar el
objetivoúltimodelaestrategiaempresarialenlaconsecucióndeventajascompetitivas,enel
caso de la empresa pública queda relegado a un segundo plano a favor del valor social. No
obstante, en relación al proceso de formación estos autores proponen una secuencia que
creemosinteresantereflejarenestetrabajo,porconsiderarladegeneralaplicaciónatodoslos
tiposdeorganizaciones.

Figura3:Formulacióndelaestrategia
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Fuente:ThompsonyStrickland(2004).

De esta forma compartimos la visión de Mintzberg (1997) sobre la definición de estrategia
comopatrónoplan74queintegralasprincipalesmetasopolíticasdeunaorganización,alavez
que establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Vargas (2004) sintetiza las
diferentesperspectivasdelprocesodeformacióndelaestrategiabasándoseenlostrabajosde
Mintzberg y Mintzberg et al. (varios años, ver referencias bibliográficas). La tabla siguiente
resumelasprincipalesaportacionesdecadaescuela.

Tabla2:Diezaproximacionesalprocesodeformacióndelaestrategia
1.LAESCUELADELDISEÑO
(“Mirarantesdesaltar”)

2.LAESCUELADELAPLANIFICACIÓN
(“Unapuntadaatiempodeahorranueve”)

3.LAESCUELADELPOSICIONAMIENTO
(“Nadasinoloshechos,señora)

4.LAESCUELADELEMPRENDIMIENTO
(“Tomemosasulíder”)

5.LAESCUELACOGNITIVA
(“Loverécuandolocrea”)
6.LAESCUELADELAPRENDIZAJE
(“Sinololograalprincipio,pruebe,pruebeotravez)
7.LAESCUELADELPODER
(“Busquealnúmerouno”)

Laformacióndelaestrategiacomo:
El logro del ajuste entre las fortalezas y debilidades
internasylasamenazasyoportunidadesexternas.
Unprocesodeliberadodepensamientoconsciente.
Se centra en la formulación de la estrategia, no en su
implantación.
Perspectivadominanteenlosaños70,almenos.
Recoge la mayor parte de los postulados de la Escuela
del Diseño, excepto uno bastante significativo: el
proceso de la estrategia no es sólo cerebral, sino
formal,susceptiblededescomposiciónenpasos,guiado
por hojas de verificación (check lists) y apoyado en
técnicas (especialmente con relación a objetivos,
presupuestos,programasyplanesoperativos).
Estaaproximaciónfuepredominantehacialamitadde
ladécadadelossetenta.
La estrategia se reduce a una posición genérica
seleccionada mediante un análisis formalizado de la
situacióndelaindustriacondatoshistóricos.
Fuelavisióndominantedelaformacióndelaestrategia
enlosaños80.
Supusouncambiodesdelosdiseñosprecisos,planeso
posicionesalasvisionesoperspectivasvagas,arraigada
enlosmisteriosdelaintuicióndellíder.Deestemodo,
laformacióndelaestrategiaesconcebidacomovisión
intuitiva.
Elorigendelaestrategiaestáenlamentedelestratega.
Porlotanto,laformacióndelaestrategiaesunproceso
mentalquedependedelconocimientoindividual.
Las estrategias son emergentes, entrelazando
formulacióneimplantación.
La elaboración de la estrategia está enraizada en el
poder,orientadaalinteréspropioyalafragmentación.


74

 También como perspectiva, posición y pauta, completando las llamadas 5P’s, conectadas con cada una de las escuelas de
pensamientoqueserecogenseguidamente.
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7.1.MICRO

7.2.MACRO

8.LAESCUELACULTURAL
(“Unamanzananuncacaelejosdelárbol”)

9.LAESCUELADELENTORNO
(“Tododepende”)

10.LAESCUELACONFIGURACIONAL
(“Todotienesumomento”)

Ve el desarrollo de estrategias dentro de la
organización como un proceso esencialmente político,
que incluye negociación, persuasión y confortación
entrelosactoresinternos.
Consideralaorganizacióncomounaentidadqueusasu
poder sobre otras y entre sus socios, en alianzas, joint
ventures,etc.
Laformacióndelaestrategiaesvistacomounproceso
social con raíz en la cultura corporativa, que implica
interacciónsocialyqueestáorientadoalinteréscomún
yalaintegración.
Losinvestigadoreshandestacado:
La influencia de la cultura en desanimar un cambio
estratégicosignificativo.
La ventaja estratégica puede ser el producto de
factoresculturalesúnicosydifícilesdeimitar.
Afirma la existencia de límites severos en la elección
estratégica. La teoría de la contingencia considera que
las respuestas de las organizaciones vienen
determinadas por las condiciones particulares del
entornoalqueseenfrentan.
Cada configuración (conglomerado coherente de
características y comportamientos) tienen su propio
lugar:
Planificación en organizaciones maquinales bajo en
condiciones de relatividad, en industrias maduras de
producciónenmasasygobiernos.
Emprendimientoenlosiniciosycambioderumbo.
Aprendizaje cuando la predicción es difícil y la
estrategia tiende a ser más adaptativamente
emergente, como en las industrias dinámicas de alta
tecnología.
El cambio es descrito como una transformación
bastantefuerte:elsaltoesunaconfiguraciónaotra.

Fuente:TomadodeVargas(2004),conbaseenMintzberg,AhlstrandyLampel(1999).

La clasificación anterior, resumida por Vargas (2004), ha sido catalogada por autores como
Elfing y Volberda (2001) y Tsoukas y Knudesen (2002) como una de las más exhaustivas y
completas,siguiendodichoesquemaenlosplanteamientosquehacenensusinvestigaciones
respectivas. Los siguientes apartados de este trabajo pretenden catalogar el proceso de
formación de estrategia en la empresa GIAHSA dentro de la referida clasificación de
Mintzberg.

3.DISEÑOMETODOLÓGICODELCASOGIAHSA
Nuestrotrabajodebesercatalogadodentrodelosdenominadosestudiodecaso“único”,ya
queanalizamosunsolocasodebido,enprimerlugar,aqueporsuscaracterísticaspuedeser
considerado como crítico (Alajoutsijäri et. al. 2001), y, en un segundo lugar, a que, como
veremosacontinuación,deseamosestudiarunasituaciónmuyconcreta(Karlsenet.al.2003,
BoyyestyCurie,2004yRialpet.al.2005).
SiguiendoaYin(1994),elprotocoloutilizadoenelestudiodelcasofueelsiguiente:
a) Propósito genérico del estudio de casos, donde se recoge la información general de la
investigación en relación con su contexto y perspectiva (misión, objetivos, y relevancia de la
investigación, temas genéricos de la investigación, marco teórico del fenómeno analizado,
proposicionesdelestudio).
b) Procedimiento de campo, donde se recojan losprocedimientos de trabajo para realizar la
recogida de información: elaboración de un cronograma para la recogida de información,
obtencióndepermisosdeaccesoainstalaciones,fijacióndelosencuentros,gestióndebases
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de datos y documentos internos, aseguramiento de suficiencia de fuentes de información y
manejarlaposibilidaddecambiosenelcontexto.
c) Cuestiones del estudio, que incluye las cuestiones a tratar, losaspectos específicos que el
investigador debe tener en cuenta a la hora de recoger datos y las fuentes de información
potencialespararesponderacadacuestión.
d)Guíadelinformedelcaso(VillarrealyLandeta,2010).

3.1.Propósito,objetivosypreguntadeinvestigación
Creemos conveniente, llegados a este punto, recopilar los principales objetivos perseguidos
poresteestudiodecaso,yaque,segúnVillarrealyLandeta(2010),elestudiodecasoesuna
metodología empírica en la que se debe tener muy claro desde el principio cuáles son los
objetivosúltimosquesedeseanconseguir.
SegúnYin(1998),elestudiodecasosesunatécnicaidóneaparavalidarpropuestasteóricas,
como ocurre en esta oportunidad con las 10 escuelas de pensamiento estratégico de
Mintzberg,yareferidas,loquedebeserentendidocomonuestropropósitodeinvestigación.
Seguidamentehemosplanteadolasiguientepreguntadeinvestigación:
¿Cómoseformalaestrategiaenunaempresapública?
Loquehemosconcretizadoenlossiguientestresobjetivos:
1.Comprobarempíricamenteenelsectorpúblicoempresariallavalidezdelaspropuestasde
Mintzberg.
2.Catalogar dentro de la clasificación de escuelas de pensamiento estratégico el proceso
estratégicodelaempresaGIAHSA.
3.Servirdebaseparagenerarhipótesisdeinvestigaciónsobreelsectorempresarialpúblico.

3.2.Nuestraunidaddeanálisis:laempresapúblicaGIAHSA
LaempresapúblicaGIAHSA,comoyasehacomentadoenlaintroducción,prestalosservicios
correspondientesalciclointegraldelaguaalamayorpartedelosmunicipiosdelaprovinciade
Huelva75, complementados con la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. La
empresadeclaratenercomomisión“lagestióndelosserviciospúblicosencomendadosporla
MancomunidaddeServicios,concriteriosdeeficacia,eficienciayrespetoalmedioambiente”
(WeboficialdelaempresaGIAHSA),todoelloabocadoalograrunsistematarifariorazonable
yacordeconelniveldeserviciosdemandadoporlaMancomunidad(entiéndaseJuntaGeneral
deAccionistas).Lavisióndelaempresapretende“conseguirunaimagendecalidad,respeto
al medioambiente y eficiencia, tanto ante los representantes municipales como ante los
clientesparticularesydemáspartesinteresadasalasqueofrecemosnuestrosservicios”(Web
oficial de la empresa GIAHSA). En la actualidad los servicios públicos que GIAHSA tiene
encomendados están relacionados, en suma, con la gestión del ciclo integral del agua y la
gestiónderesiduossólidosurbanos.
Su carácter eminentemente público y su estructura orgánica, en la que la Junta General de
Accionistas está formada por los representantes de los Ayuntamientos donde prestan sus
servicios,lahacenatractivaparanuestroobjetodeestudio.
Segúnelúltimoejerciciocerrado(2011),GIAHSAcuentaconuncapitalsocialde75millonesde
eurosygeneraunos500empleosdirectos.Suestructuraorgánicaeslaquesemuestraenla
figurasiguiente:

Figura4:EstructuraorgánicaGIAHSA


75

Enmarzode2012causóbajaunmunicipio,porloqueenelmomentodecerrarestetrabajo(Septiembre2012)sonuntotalde
69.
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Fuente:elaboraciónpropiaconbaseenwww.giahsa.com

La ya extinta Mancomunidad de la Costa de Huelva, como hemos comentado en la
introducción,ensusorígenescreólasociedadmercantilGIAHSA,conelprincipalobjetivode
teneruninstrumentoágil,flexibleyconautonomíafinanciera,deahíqueseeligieralafórmula
deentidadpúblicaempresariallocal.
En la tabla que sigue se recogen el resumen presupuestario de ingresos y gastos por
actividadesdelaempresa:

Tabla3:Resumendeingresosygastosporactividadesycomarcas.Presupuesto2012
INGRESOS
TOTALES
Generales
Abastecimiento
Saneamiento
Depuración y
Vertidos
Residuos
SólidosUrbanos
GASTOS
TOTALES
Generales
Abastecimiento
Saneamiento
Depuración y
Vertidos
Residuos
SólidosUrbanos

PRESUPUESTO
TOTAL
82.116.157,00
6.666.723,35
33.156.968,26
8.038.056,13

%

COSTA

CONDADO

ANDÉVALO
5.870.098,94
466.670,63
2.320.987,78
643.044,49

CUENCA
MINERA
3.256.135,88
266.668,93
1.326.278,73
401.902,81

100
8
40
10

54.869.421,76
4.466.704,64
21.220.459,69
4.903.214,24

10.044.385,97
800.006,80
4.973.545,24
803.805,61

8.076.114,45
666.672,33
3.315.696,83
1.286.088,98

15.047.835,01

18

10.834.441,21

1.354.305,15

902.870,10

300.956,70

1.655.261,85

19.206.574,25

24

13.444.601,98

2.112.723,17

1.536.525,94

960.328,71

1.152.394,46

PRESUPUESTO
TOTAL
82.116.157,00
43.939.737,09
15.473.674,70
2.482.445,51

%

COSTA

CONDADO

ANDÉVALO

100
53
19
3

55.587.544,30
29.439.623,85
10.149.621,52
1.703.363,74

9.819.555,09
5.272.768,45
2.232.682,36
230.596,71

7.036.270,14

9

5.066.114,50

13.184.029,56

16

9.228.820,69

SIERRA

5.767.489,68
3.075.781,60
1.047.942,98
166.866,53

CUENCA
MINERA
3.293.845,24
1.757.589,48
619.854,52
116.474,36

7.647.722,69
4.393.973,71
1.423.573,31
265.144,18

633.264,31

422.176,21

140.725,40

773.989,72

1.450.243,26

1.054.722,36

659.201,48

791.041,77

SIERRA

Fuente:GIAHSA(véaseelanexoparaidentificargeográficamentelascomarcasdelaprovincia).

Como podemos observar, las principales líneas de negocio de la compañía son el
abastecimientodeagua(40%detotaldelpresupuestodeingresos)ylarecogidaderesiduos
sólidosurbanos(23%dedichototal).
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En relación a los resultados contables, el ejercicio 2010 arrojó un resultado positivo de
607.469,85 euros, mientras que el último ejercicio cerrado (año 2011) tuvo un resultado
positivode337.586,11euros.

3.3.Recogidadeinformación
Según Miles y Huberman (1994) es necesario estandarizar o seguir un protocolo en los
procesosderecogidadeevidenciasparadotardemayorfiabilidadyvalidezalainvestigación.
Yin(1994)afirmaqueesrecomendableesteprotocoloenestudiosdecasoúnicos,comoesel
nuestro. Para la recogida de información hemos utilizado los instrumentos defendidos por
Rialp (1998), o sea, la revisión documental, la realización de entrevistas en profundidad, la
administracióndeuncuestionarioylaobservacióndirecta.Pasamos,portanto,aanalizarcada
unodelosinstrumentosylasevidenciasquenoshanaportadoparasuposterioranálisis.

3.3.1.Revisióndocumental
Paraelestudiodecasohemosanalizadolossiguientesdocumentos:
x Memoriasdegestióndelosaños2005al2011.
x Informesdeauditoríasdelosaños2005al2011.
x Cuentasanualesde2011.
x PropuestadePresupuestopara2012.
x Informedeidoneidaddelserviciodeatenciónalcliente(2009).
x Inventario general de las instalaciones de abastecimiento y saneamiento de la
MancomunidaddeServiciosdelaProvinciadeHuelva(2009).
x Informesobreelplanfinancierodelaño2010.
x Duediligences76realizadasporconsultorasexternas(2009,2010,2011).
x Reportingdeprensa.
Delaanteriorrevisióndocumentalseextraenlassiguientesdecisionesestratégicas:
- ElmodelodegestióndeGIAHSAsebasaenlamejoracontinuadesusserviciosconla
perspectivadeampliarsuradiodeacciónatodoelámbitogeográficodelaprovincia
deHuelva.
- Unaapuestadecididaporlainversiónennuevastecnologías,buscandominimizarlos
costes de dispersión que conlleva prestar servicios en un ámbito geográfico como la
provincia de Huelva, con 20 instalaciones industriales de abastecimientos y 54
instalaciones industriales de saneamiento, a la vez que maximizar la calidad de los
serviciosyaumentarlaproductividadgeneral.Esteprogramadeinversióntecnológica
seinicioenelaño2001conlaintegracióndetodoslossistemasdegestión.
- FusiónconlaMancomunidaddeAguasdelCondado,quepermitióunsistematarifario
único en toda la provincia, un desarrollo más armónico y equilibrado,  así como la
consecucióndeeconomíasdeescala.
- Reducción de costes estructurales y de gestión mediante la especialización, tanto
internacomoexterna,atravésdesubcontrataciones.
- Posibilidadfuturadediversificacióndelaslíneasdenegociohaciasectoresadyacentes
comosonlaenergíayelcombustible.
- Mejora de la competitividad de la empresa con independencia de que opere en un
sectorconunaestructuracompetitivadeoligopolio.
- Diseñodeunnuevosistematarifarioestableycompetitivoqueincentiveunconsumo
responsabledeaguaentrelosabonados.


76

 Se entiende por “Due diligence” el análisis sistemático de documentos, memorias, informes, estados financieros de una
empresa con el fin de lograr una imagen detallada de la misma en procesos de fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas y
proyectosdefinanciacióncomplejos.
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-

Integración de la actividad de recogida de residuos sólidos urbanos en el área de
producción en lugar del área de distribución, para un mejor aprovechamiento de los
recursostécnicosyhumanosexistentesendichodepartamento.
Sustitución del sistema de recogida tradicional de residuos de carga trasera por el
sistemaEASY77.
Aumentarlasatisfaccióndelosclientesfinalesyasegurarunacorrectarelaciónconlos
mismos.Instauracióndelaoficinavirtual.
Capitalización financiera de la concesión demanial78 de los ayuntamientos a GIAHSA
porpartedeésta,porunperiodode30años.


3.3.2.Realizacióndeentrevistasenprofundidad
Según Ruíz (2007), la entrevista en profundidad puede ser entendida como una técnica de
obtencióndeinformaciónmedianteunaconversaciónprofesionalconunaovariaspersonas,
paraunestudioanalíticodeinvestigaciónoparacontribuirenlosdiagnósticosotratamientos
sociales. La información que se pretende obtener con dichas entrevistas es de carácter
cualitativo,fijándonoslossiguientesobjetivos:
1.Validarlarelacióndedecisionesestratégicasquehasurgidodelarevisióndocumental.
2.Ampliarlarelacióndedecisionesestratégicasidentificadastraslarevisióndocumental.
3.Identificarysintetizarlasprincipalesdecisionesyobjetivosestratégicosdelaempresa.
4.Caracterizarelprocesodeformacióndelaestrategiaenlaempresa,elprocesointernode
decisiones,asícomoelentornodelamisma.
Paralarealizacióndelaentrevistaenprofundidadseseleccionóalossiguientesdirectivosde
laempresa:
- PresidenteySecretariodelConsejodeAdministración.
- DirectorGeneralyGerente79.
- DirectorEconómicoAdministrativo.
Las entrevistas, estructuradas y llevadas a cabo individualmente, se realizaron durante los
meses de Julio y Agosto del 2012, aprovechando la menor actividad de la época estival. De
dichas entrevistas, la primera conclusión que extraemos es que se validan las decisiones
anteriorescomoestratégicasparalaempresa,entendiendoportalcomolaslíneasdeaccióna
seguirquemuestrancómolosobjetivosometasprincipalesdelaorganizaciónpretendenser
alcanzados,enelmarcodesumisiónyvisióninstiotucionales.Alasdecisionesanterioreslos
entrevistadoslesañaden:
- Comoherramientademejoraenlatomadedecisioneshaexistidoenlosúltimosaños
unaapuestaporimplantarsistemasquepermitanevaluarlosprocesosdecalidad.
- Necesidad de integración de las instalaciones de la Sierra de Huelva a los sistemas
generalesdecontrol,loqueprovocaríaunahorrodecostesignificativo.
- Seestáacometiendounainversiónimportanteenmateriadegestióndeinformación
entiemporealentrelaempresaylosayuntamientosmancomunados.
Este inventario de decisiones está dirigido a facilitar el cumplimiento de los siguientes
objetivos generales que hemos detectado en el transcurso de las diferentes entrevistas
realizadas.

Objetivosgenerales:

77

 Sistemade recogidade residuoscaracterizado por sueficaciaytecnología, formado por equipos y
contenedores para residuos versátiles y aplicables a distintas funciones: el mismo vehículo puede
retirar cualquier tipo de contenedor, recoger cualquier tipo de residuo, emplearse en cualquier
contextourbano(centrourbano,periferiayzonaindustrial).
78

SeentiendeporconcesióndemanialelderechootorgadoporlosAyuntamientosalasempresasconcesionariasdelciclointegral
delagua.
79
 En esta empresa, la principal diferencia entre ambas figuras alude al cariz más estratégico de la primera (Director General)
frentealmásoperativodelasegunda(Gerente).
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Aumentarlasrelacionesymarcosdecolaboracióncontodoslosgruposdepresióno
stakeholders.
- Cumplirestrictamenteconlalegislaciónvigenteentodossusaspectos.
- Aplicarlasnuevastecnologíasdelainformaciónalosprocesosdegestión,buscandola
minimización de los impactos medioambientales de la actividad de la empresa y la
maximizacióndelasatisfaccióndelosclientes.
- Reforzareimpulsarenlaempresaunafilosofíademejoracontinua.
Estos objetivos generales se complementan con los siguientes objetivos, de carácter más
específico,decadaáreadeacción:

Tabla4:Objetivosestratégicosdecadaáreadeacción

Objetivosrespectoalos clientes
A.Clientessuministrados:
•Garantizarlacalidadylacontinuidaddelsuministrodeaguapotableydelarecogidaderesiduos.
•Atenciónrápidayeficazdelasconsultasyproblemasdelosclientes.
•Facilitarlacomunicaciónconlosclientes,utilizandoloscanalesadecuadosypotenciandola
transparenciadelainformación.
•Concienciaralclienteensufacetadeproductorderesiduosyvertidos.
B.Ayuntamientos:
•EstablecerunacomunicaciónfluidayunacoordinaciónadecuadaconlosAyuntamientos.
•Prestarlosserviciosgestionadosconformealasespecificacionesacordadas.
C.Promotoresinmobiliarios:
•Atenciónrápidayeficazdelasconsultasyproblemasdedichospromotores.

Objetivosrespectoalmedioambiente
•Minimizarlacontaminaciónproducidaporlaspoblacionescuyosserviciosgestionamos.
•Minimizarelimpactomedioambientaldelasinstalacionesdelaempresa.
•Promoverlasostenibilidaddelosterritoriosenqueopera.
•Evaluacióndetodoslosaspectosmedioambientalesgeneradosporlasactividadesllevadasacabo,
prestandoespecialatenciónalosaspectosque,comoelvertidodeaguasdepuradasolageneraciónde
residuos,puedantenerunamayorrelevanciaeneldesarrollodelasmismas.

Objetivosrespectoalosempleados
•Conseguirlasatisfaccióndelosrecursoshumanosdelaempresa,procurandolaparticipación,la
formaciónylasatisfacciónporeltrabajobienhecho.
•Llevaracabounaformaciónindividualizada,continuayadecuadadelpersonal.
•Velarporlaseguridaddelosempleados.•Promoverunadecuadoclimalaboral.

ObjetivosrespectoalosResultadosEconómicos
•Mantenerelequilibrioeconómicoypatrimonial,conunniveltarifarioaceptable.
•Reinvertirlosbeneficios.


Fuente:MemoriadeGestiónGIAHSA2011ywww.giahsa.com

Una vez identificadas las principales decisiones estratégicas de la empresa y sus
correspondientesobjetivospasamosaanalizarcómoseformandichoselementosestratégicos
enlaempresa.Paraellonoshemosayudadodeuncuestionariocon15ítemsconescalatipo
Likert1a7,enelqueseabordacómoeselprocesodeformacióndeestrategia(9ítems),así
comoelprocesointernodetomadedecisiones(1ítem)ylacaracterizacióndelentornodela
empresa(5ítems).

4.ANÁLISISDELASEVIDENCIAS,LAFORMACIÓNDELAESTRATÉGIA
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La situación de crisis económica que venimos padeciendo en España en los últimos años ha
originado un entorno en el que la incertidumbre y sus turbulencias obligan a que cualquier
organización se plantee un pensamiento estratégico. El sector público no es una excepción,
sobre todo en aquellas organizaciones que desarrollan una actividad empresarial. Borrero y
Vargas(2005)afirmanqueestasorganizacionesestáninmersasenunanecesidaddemejora
continuaeneficacia,eficienciayeconomía.
En el caso concreto de GIAHSA hemos detectado que una de las decisiones más
transcendentesenlaorganización,comohasidolafusiónconlaMancomunidaddelCondado
queseejecutaafinalesdelaño2009,vienedeterminadaporintentargenerareconomíasde
escalaquelespermitieraalcanzarlosobjetivosenrelaciónaunosresultadoseconómicosque
hicieranposiblemantenerunaúnicaestructuratarifariarazonable,asegurandodeesaforma
elequilibrioeconómicoypatrimonialdelacompañía.
Porlotanto,podemosconcluirqueunadelasprincipalesdecisionesestratégicasidentificadas
enesteestudiohasidocatalogada,casidemaneraunánimeporlosentrevistados,comouna
necesidad de adaptación de la compañía al entorno. En definitiva, la decisión de fusión para
adoptarunaestructuraóptimahavenidomarcadaporlascondicionesdelentornoalquese
enfrentalaempresa.
Dicho entorno ha sido catalogado por los entrevistados como altamente complejo, de gran
hostilidad por las amenazas de empresas competidoras, que pretenden romper el actual
sistema monopolístico de concesión administrativa de explotación de las redes con políticas
agresivas. Un segundo factor de complejidad detectado ha sido el relativo a las operaciones
para la gestión del ciclo integral del agua en un territorio tan disperso como la provincia de
Huelva,conlagestióndemásde400instalacionesdecarácterindustrial,conunanormativa
legalaplicablealaactividadmuyextensaydiversa.
En esta línea, entendemos que se diferencian claramente los factores externos que generan
contingencias en la organización (Hall, 1973): entre los generales cabe destacar la coyuntura
económica,enelqueseempezabaaapreciarsignosdeprofundarecesiónenañosvenideros;
lanormativalegalqueenlaComunidadAutónomaAndaluzaimpulsabalosprocesosdefusión
deentespúblicos;lasituaciónpolíticaqueasegurabalaaprobacióndedichosplanteamientos
alexistirunamayoríadelPartidoSocialistaenlosAyuntamientosSocios.Enelámbitodelos
factores específicos, la aparición de empresas de capital privado que plantean estrategias
agresivas hizo necesario un fortalecimiento financiero y operativo de la sociedad GIAHSA
mediantelaanunciadafusión.
Observamos, pues, cómo la influencia del ambiente condiciona la estructura de la
organización, reafirmando los estudios seminales de la Teoría de la Contingencia de autores
como Dill (1958), Burns y Stalker (1961) y Chnadler (1962), que marcan los preceptos de la
EscueladelEntorno(Mintzberg,Ahlstrand,Lampbell,1999).
Con todo, somos de la opinión de que si bien el proceso de formación de la decisión
estratégica de fusión de GIAHSA con la Mancomunidad del Condado se puede enmarcar
dentrodelaescueladelentorno,nosiemprefueasíenestacompañía.Delainformaciónque
hemos obtenido podemos concluir que en los primeros momentos de la constitución de la
sociedad(finalesdeladécadadelosochentayprincipiosdelosnoventa),laformacióndela
estrategia y la toma de decisiones tenían un componente más formal, estando más en línea
con los planteamientos de las Escuelas del Diseño y de la Planificación, entre los que cabe
destacarlostrabajosdeautoresseminalescomoAnsoff(1965),Porter(1980)yHaxyMajulf
(1984).Segúnlosentrevistados,laincertidumbrequegenerabaelproyectoempresarialensi
mismo (aún catalogando el entorno por aquellas fechas como más controlable, menos
complejo y menos hostil),  llevó a la organización a asumir las decisiones estratégicas como
frutodeunprocesodeliberadoytotalmenteformalizadodesdeelpuntodevistatécnico.Así,
la principal herramienta en estos primeros pasos de la sociedad fue el análisis DAFO, con el
que se buscaba un ajuste entre las fortalezasdebilidades internas y las amenazas
oportunidades externas con unos resultados más prescriptivos que prácticos. Para ello se
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recurría a procesos de consultoría externa que apoyaban la visión de los técnicos propios,
existiendo un excesivo protagonismo de los objetivos puramente financieros de la empresa,
comocasiúnicoindicadordelaeficienciayeficaciadelamisma.
La segunda mitad de la década de los noventa supuso una transición en referencia a la
formacióndelaestrategiaenGIAHSA.Amedidaqueelentornosefuehaciendomáscomplejo
por la incorporación de nuevos socios y la consolidación de las rutinas en el ámbito
administrativoydegestióndelacompañía,juntoconunosprincipiosmássólidosenelsentido
de reforzar la actividad productiva de la empresa como un servicio de interés general y el
carácterpúblicodelamisma,losprocesosparaformarlaestrategiaseveíanmáslimitadospor
eseconjuntodeprincipiosyvaloresquesesedimentabanenlaorganización.Asípues,estos
años,hastaprincipiosdeladécadasiguiente,podemoscaracterizarlosporelpredominioenla
formación de la estrategia en GIAHSA de la denominada Escuela Cultural, que tiene como
principalesreferentesaWernenfelt(1984),PrahaladyHamel(1990)yBarney(1991).
El inicio de siglo (año 2000 y siguientes), y una vez que la empresa contaba con una cultura
organizacional fuertemente arraigada, trajo un entorno mucho más estable. Incluso, la
tendenciafueladeactuarsobreelmismoparaasegurarunmercadocautivoimportante.Esen
esta época en la que, según las evidencias que hemos recogido, la empresa logra mayores
nivelesdecompetitividadysedainicioaprocesosinversoresdecarácterexpansionistayde
fuerte carácter tecnológico. Pero también el nuevo siglo trajo consigo menor homogeneidad
políticaenlaJuntaGeneraldeAccionistasdelacompañía,loquecondicionólaformacióndela
estrategiacomounprocesopolíticoconmayorpesodelasnegociacionesentrelosdiferentes
grupos de presión y con una mayor confrontación entre grupos de accionistas. Así pues, a
partir de los años 20042005 la Escuela del Poder se convierte en predominante, entendida
desde un punto de vista intraorganizacional o micro (Allison, 1971; Peffer y Salancick, 1978;
Astley,1984).
La figura siguiente resume la evolución temporal de la formación de la estrategia en la
empresaGIAHSA,consussucesivasetapas.

Figura5:EvolucióndelaformacióndelaestrategiadeGIAHSA,segúnlasdistintasEscuelas




5.CONCLUSIONES
A modo de corolario, podemos observar que están claramente identificados los periodos de
transición que definen diferentes arquetipos de relación (Miller, 1979) entre estrategia,
estructura, situaciones del entorno y procesos. Esta evolución ha sido en la línea de lo
expresadoporMilleryFriesen(1980),esdecir,gradualydándoseelcambioenunconjunto
considerabledeelementosqueprovocanlaevoluciónestratégicaquehemosidentificadoenel
presentetrabajo.
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Igualmente, observamos cómo en nuestro caso de estudio se cumple la propuesta de
Mintzberg y sus colaboradores en torno a la denominada Escuela Configuracional. Dicha
corriente encuentra sus trabajos originales en autores como Chandler (1962), Mintzberg
(1979)yDonaldson(1996)enlosquesedefiendequelasorganizacionesduranteunperiodo
de tiempo adoptan una configuración estable relacionada con un determinado contexto, si
bien estos periodos de estabilidad son interrumpidos por procesos de transformación, de
factoresinternosyexternos,originandootraconfiguracióndistintaquedalugaraestrategias
distintas.Asípues,lasdistintasescuelasdefinidasenlatabla2debendeencontrarsupropio
momento del tiempo dentro de la vida de la organización en función de los diferentes
contextosporlosquevayadiscurriendoésta.

NOTAFINAL
Nuestroagradecimientoatodosquienesenladireccióndelaempresahanhechoposibleeste
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