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O sector do outsourcing português tem sido
afectado pela crise económico-financeira e
não esquece o espaço restrito da Administra-
ção Pública (AP), como potencial para ganhar
massa crítica. Essa alavanca é vista como
factor importante para a promoção e cresci-
mento da oferta em Portugal do nearshoring, a
prestação de serviços de outsourcing - geral-
mente de processos ou de tecnologias de in-
formação - por empresas em geografias
próximas do cliente.
A AP prepara novas cedências, mas há sinais
de que apesar das promessas de redução de
custos e criação de valor, os cortes orçamen-
tais também atingem as vontades do funcio-
nalismo público (ver entrevista com Fernando
Resina da Silva). Não obstante, a Associação
Portuguesa de Outsourcing (APO) exibe o reco-
nhecimento de Portugal pela consultora Gart-
ner como um dos 13 países mundiais com
maior potencial para a prestação de serviços
de base tecnológica (desde 2011). Na Europa,
está em sétimo.
O impacte da conjuntura económica pode pro-
mover a procura por mais serviços e o cresci-
mento do sector de serviços de Information

Techonology Outsourcing (ITO) e de Business
Process Outsourcing (BPO). Pelo contrário, se-
gundo a responsável da Novabase, Maria do
Carmo Paula, “até há mais insourcing”, afir-
mou recentemente num debate sobre outsour-
cing, incorporado no Congresso das
Comunicações 2013. A Novabase até previa
haver uma maior procura, “mas ela não está
a acontecer ao ritmo estimado”, diz.
Se o presidente da Reditus, Frederico Moreira
Rato, confirma uma tendência para “a tenta-
ção da ‘re-internalização’”, o presidente da Ac-
centure Portugal, José Galamba de Oliveira,
tem uma outra percepção sobre a evolução do
mercado: conforme a economia se ajustou às
condições, o sector também o fez. Este res-
ponsável diz ter havido um maior número de
negócios mas, simplesmente, “houve também
uma desvalorização de preços”.
Apesar disso, a APO prevê o crescimento do
negócio tendo em conta o investimento e as
iniciativas de algumas empresas. O seu pre-
sidente, José Carlos Gonçalves, considerou a
actividade dos associados “como madura e
com muito valor acrescentado”. Mas Galamba
de Oliveira defende que a oferta portuguesa

tem de evoluir, apesar de elogiar o seu grau de
“sofisticação”.
Já Carmo Paula aponta que, apesar da ava-
liação da Gartner, Portugal ainda não é uma
referência, especialmente na Europa, no que
foi acompanhado por Carlos Gonçalves que foi
um pouco mais concreto: “no outsourcing de
TI, já percorremos um grande caminho, nas
aplicações falta algum, e no BPO temos de dar
um salto”.
Para este responsável, também vice-presi-
dente da CGI e com funções de âmbito inter-
nacional, “o que se faz em Portugal é do
melhor”. A oferta tem bons técnicos, inovação,
além da maturidade.
Moreira Rato refreou o entusiasmo e, além da
tendência para a reintegração das operações,
alertou para propostas alegadamente fraudu-
lentas de algumas multinacionais que, va-
lendo-se dos “pergaminhos” e qualidades
reconhecidas aos serviços, e de um preço mais
baixo, conquistam clientes e são depois servi-
dos por organizações menos certificadas pelo
mercado.
Face a estas práticas, o presidente da Reditus
diz que o sector está a perder os profissionais

Sector em reajustamento
À espera de maior abertura na Administração Pública, os fornecedores de
outsourcing em Portugal tentam acomodar o impacto da crise. Apresentam o
nearshoring como “bandeira” para seduzir o Governo e o país. A retenção de
recursos humanos preocupa e a oferta também tem de evoluir.

Facturação de outsourcing durante 2012 (M€) Previsão de criação de emprego 

no outsourcing em Portugal

Total 892M€ (0,54% PIB)
Fonte: Portugal Outsourcing, IDC

Fonte: Portugal Outsourcing, INE, IDC
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mais talentosos, em fuga para o estrangeiro,
porque o patronato perde capacidade de os
reter e atrair. Em consequência, os “recursos
menos qualificados” são os que estão a ser
contratados - enquanto muitos recursos hu-
manos também ficam em Portugal mas a tra-
balhar para o estrangeiro, refere Maria do
Carmo Paula.
Perante um mercado onde os preços são es-
magados, como revela Carlos Gonçalves, os
prestadores de serviços vêem-se obrigados a
colocar os seus melhores recursos humanos
nos projectos que libertam mais margem. O im-
pacto na qualidade do serviço é relevante, mas
os clientes nem sempre estão cientes disso.
E muitas vezes são as empresas portuguesas,
porque a margem prevista nos contratos é
menor, a não beneficiarem dos melhores pro-
fissionais, de acordo com o presidente da APO.
Moreira Rato acrescentou que os fornecedores
deveriam avisar o cliente sobre esses riscos.

Na AP “só” para processos novos
A aposta da AP portuguesa no outsourcing
continua a ser fraca, segundo Carmo Paula,
apesar das referências de casos de sucesso
assinaladas pela OCDE. “Muitas das iniciati-
vas têm a ver com processos novos (...) e em
casos nos quais não é necessário desconstruir
realidades existentes”, explica. No entanto há
“muito espaço” onde o outsourcing pode acon-
tecer.
“O principal desafio associa-se ao processo de
criação de confiança no outsourcing”, consi-
dera. Mas os procedimentos de contratação
também não ajudam porque demoram cerca
de dois anos e de quatro em quatro anos há
mudanças de Governo, o que tem geralmente
"um impacto relevante”, diz.
No lado dos benefícios, Moreira Rato conside-
rou que seria benéfico o Estado fazer algumas
concessões na tributação de IVA associada aos
serviços de outsourcing, semelhante ao que foi
feito para outros sectores, enquanto Carlos
Gonçalves preferiu destacar os benefícios do
outsourcing na AP para o desenvolvimento do
emprego. “Temos a possibilidade de criar 10

dor procura entregar o máximo de ganhos pos-
sível aos clientes”, afirmou.
Os serviços envolvem a entrega da gestão de
infra-estrutura, aplicações e processos, com
as expectativas de alcançar uma maior auto-
matização e a reengenharia de processos.
O co-outsourcing também parece ter agora
uma maior receptividade. “O cliente e forne-
cedor alinham esforços para dar serviço com
partilha ou não de recursos humanos”, suma-
riza Carlos Gonçalves.
Será uma evolução na cedência de recursos ao
cliente, “havendo maior transferência de com-
petências e metodologias”, diz Galamba de Oli-
veira, e obriga a uma “interconexão maior"
entre cliente e prestador de serviços, por se par-
tilharem esforços e riscos. O mercado está tam-
bém a enveredar pela adopção de modelos de
multisourcing, segundo Galamba de Oliveira.
Os clientes procuram sobretudo a partilha de
gestão e de riscos, mas também evitar a de-
pendência face a um único fornecedor. “O mo-
delo faz sentido quando se quer combinar o
melhor de vários prestadores”, defende. E pode
haver um fornecedor que depois subcontrata
outros - Carlos Gonçalves, por exemplo, reco-
menda mais esta solução.<

mil postos de trabalho desde que o outsour-
cing seja central na estratégia do Governo”,
promete.
A capacidade de requalificação de recursos
humanos – formados em cursos sem saída
profissional – também deverá ser tida em
conta, referem todos os intervenientes. Trata-
se de aproveitar a forma de relacionamento
“diferenciada face ao Leste” e bem apreciada
pelos clientes, explica o presidente da APO.
Na sua linha de pensamento, as entidades da
educação do país podem desempenhar um
papel mais importante ao congregarem esfor-
ços para a preparação de recursos humanos
destinados ao sector.

Serviços de transformação dão “os primei-
ros passos”
Numa altura em que o mercado aborda mais
os temas de co-outsourcing, o director-geral
da SIBS Processos, Sérgio Moraes, defendeu o
Business Transformation Outsourcing (BTO)
como uma das próximas evoluções na cadeia
de valor do outsourcing – e “começa a dar os
primeiros passos”. “É uma abordagem mais
focada na inovação, com a perspectiva de esta
levar à redução de custos, na qual o fornece-

Û

O sector do outsourcing tem algumas reservas face às expectativas em torno do modelo de
cloud computing. É uma nova versão de modelos de serviço anteriores, baseada “em ino-
vações tecnológicas mais recentes”, considera Moreira Rato, da Reditus.
“A percepção é de que a cloud computing vai substituir o outsourcing e isso não vai acon-
tecer”, diz José Carlos Gonçalves. Para este responsável da APO, as ofertas actuais de out-
sourcing já têm também muitos modelos baseados no consumo de recursos e envolvem
menos constrangimentos. No entanto, reconhece a cloud como “parte complementar muito
interessante” dos serviços de ITO. Este responsável chama ainda a atenção para as novi-
dades do novo regulamento de protecção de dados. 
“O novo regulamento virá conferir poderes acrescidos aos titulares dos dados (pessoa a
quem os dados respeitam), designadamente porque atribui responsabilidades directas às
entidades prestadores dos serviços, seja de cloud seja de outsourcing. Até aqui apenas o
cliente destas entidades, que é proprietário das bases de dados pessoais, era directamente
responsável pelos dados”, explica o advogado Fernando Resina da Silva. A alteração exige
aos prestadores “cuidados acrescidos e ainda mais eficientes mecanismos de segurança”,
até porque o valor das coimas “será substancialmente superior”.<

Cloud é complementar
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Gerir as transferências de responsabilidade
e de informação serão o principal desafio
das organizações portuguesas. “A adapta-
ção ao novo modelo de serviço é fundamen-
tal para que o outsourcing seja
bem-sucedido”, defende Pedro Leite, da
Mainroad.
Miguel Nunes, da Xerox, considera que “as
empresas já identificam cada vez mais
áreas que não fazem parte do seu core busi-
ness”. Mas o outsourcing das mesmas im-
plica uma mudança relevante na cultura
organizacional. “Os grandes desafios do out-
sourcing são a transferência de responsabi-
lidade, que implica a transferência de
informação, muitas vezes de tecnologia e
transferência de risco”, explica. 
No caso da cedência da informação, ocorre
um problema maior: a falta de informação
sobre os processos de negócio, diz este res-
ponsável. “Muitas vezes, os processos não
estão documentados (...) e são executados
simplesmente de forma empírica ou con-
templam informação desactualizada”.
Estas falhas resultam com frequência em
duas conclusões: as empresas percebem que
não conheciam os custos reais dos processos,
nem os próprios processos. O responsável da
Xerox também não esconde que a transferên-
cia de tecnologia pode levantar muitos pro-
blemas “porque está ligada a grandes
investimentos por parte dos parceiros”.
“Na transição para a externalização dos ser-
viços de IT é fundamental o estabelecimento
de uma relação de parceria com o futuro for-
necedor, pois este passa a ser o novo depar-
tamento de IT”, sintetiza Pedro Leite
(Mainroad), que refere como “os novos ser-
viços disponibilizados na cloud  têm contri-
buído para o crescimento do outsourcing”.

tes seguirem uma politica de sacrifício de
qualidade para atingir objectivos de custo”,
explica. Isso levanta problemas de susten-
tabilidade do negócio.
“Para que o ‘outsourcer’ consiga um ganho
financeiro, terá de se valer de economias de
escala, de alteração e automatização de pro-
cessos, de equipas remotas e de outras for-
mas. Se os modelos de serviço se
mantiverem inalterados, muito dificilmente
se conseguem obter quaisquer ganhos”, cal-
cula Dinis Fernandes, Este responsável re-
vela que o número de oportunidades de
outsourcing - em serviços de suporte ao uti-
lizador final, serviços de segurança e ITO –
cresceu em 2013. O factor de crescimento
principal foi o objectivo de diminuir custos
aos clientes.
Cláudia Rodrigues confirma que o outsour-
cing tem mantido uma tendência de cresci-
mento “porque ainda existe uma grande
margem de penetração deste tipo de servi-
ços”. Há sectores e novos modelos por ex-
plorar, considera.
Quase todos estes fornecedores manifestam
a intenção de incrementar os seus recursos
humanos em 2014.<

A decisão pelo outsourcing é uma opção es-
tratégica e tem impacto no longo prazo, lem-
bra João Gonçalves, da IBM. “A este tipo de
decisões está associado um conjunto típico
de 'receios' ou dúvidas, mais do que proble-
mas. Essas dúvidas estão relacionadas com
a capacidade de controlo, flexibilidade, con-
fidencialidade, gestão dos recursos huma-
nos envolvidos, entre outros”, esclarece. O
mercado português “tem cada vez mais con-
fiança na resposta a estas preocupações”,
garante.
“As empresas nacionais, particularmente as
privadas, têm identificado nos serviços de
outsourcing um caminho para garantir a es-
tabilização dos seus custos e a garantia da
qualidade de entrega”, considera Telmo
Canez, da Indra.
Dinis Fernandes, da Unisys, confirma que
são cada vez menos as empresas portugue-
sas “renitentes em relação ao outsourcing
por temerem a perda de controlo sobre os re-
cursos”.
Mais pessimista parece Cláudia Rodrigues,
da Reditus, que assinala o esmagamento
“sucessivo” de margens no mercado. “Tem
havido alguma tendência para alguns clien-

Gerir o impacto da mudança
O outsourcing implica mudanças estratégicas geralmente difíceis de absorver pelos
clientes, e as organizações portuguesas ainda mostram receios pertinentes, mas
sobre riscos que podem ser mitigados, segundo vários responsáveis.
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As organizações são constantemente desa-
fiadas a serem eficientes, flexíveis e inova-
doras para se posicionarem num mercado
global em permanente mudança.

Neste contexto, as TI são peças fundamen-
tais para alavancar o seu crescimento. A
evolução tecnológica, nomeadamente a uti-
lização da cloud, de ferramentas de mobili-
dade e de colaboração, e de tecnologias de
Big Data, para além da gestão da presença
nas redes sociais, são cruciais para promo-
ver o crescimento sustentável da atividade,
otimizar os recursos disponíveis e reduzir os
custos de operação.

Gerir internamente a inovação tecnológica
envolve um grande investimento e recursos
especializados que deixam de estar focados
nas áreas chave do negócio. Para poderem
usufruir do potencial de inovação proporcio-
nado pelas TI, muitas organizações optam
por desenvolver parcerias de outsourcing,
que lhes permitem assegurar o suporte 
tecnológico adequado à evolução da sua 
atividade, sem terem de investir em infraes-
truturas e em recursos internos especiali-
zados.  

Passam assim a focar-se exclusivamente na
evolução da sua atividade, tendo ao seu lado
um parceiro tecnológico que acompanha e
garante os recursos tecnológicos e humanos
que permitem suportar essa evolução.

Para acompanhar esta dinâmica, os mode-
los de outsourcing adotados por prestadores
certificados têm vindo continuamente a
adaptar-se às novas realidades e necessi-
dades tecnológicas das organizações.

A gestão dos contratos, por exemplo, tem
vindo a ser simplificada, adaptando-se de
forma mais ágil e flexível à realidade de

cada organização, indo ao encontro dos seus
objetivos de eficiência.

Também no que diz respeito a pricing, os
contratos de outsourcing apresentam hoje
modelos customizados e flexíveis, acompa-
nhando e adaptando as tendências do mo-
delo cloud em que os clientes pagam apenas
pela capacidade e serviços que utilizam a
cada momento.

A nível do serviço de outsourcing, as organi-
zações colocam um enfoque crescente na
eficiência. Ao terem de garantir a adequa-
ção permanente da sua oferta ao mercado, a
gestão das TI deve assegurar mecanismos
de escalabilidade, de agilidade e de melho-
ria contínua dos serviços. Neste aspeto, as
organizações estão cada vez mais atentas
às certificações TI dos seus parceiros, exi-
gindo o cumprimento de práticas e metodo-
logias reconhecidas internacionalmente
como as ITIL, ISO 20000 e ISO 27001. 

Adicionalmente, o parceiro de outsourcing
deverá atuar lado a lado com as equipas in-
ternas, assegurando uma visão e gestão
unificada de toda a infraestrutura de TI atra-
vés da integração de serviços, processos e
ferramentas, garantindo a cada momento a
continuidade da atividade.

Deverá também ser capaz de disponibilizar e
integrar novas plataformas tecnológicas em
modelo as a service. Estas deverão adaptar-
-se à dimensão, à estratégia e ao processo
de evolução tecnológica da organização, o
que pressupõe experiência na sua análise e
customização.

Neste sentido, deverá ser capaz de assegu-
rar modelos de gestão híbridos, em que os
serviços podem ser disponibilizados, tanto
na infraestrutura do cliente em modelo on

PUB

premise, como em modelo cloud. Estes mo-
delos facilitam as transformações tecnoló-
gicas específicas de cada organização,
cruciais ao desenvolvimento da sua ativi-
dade. 

A PT contribui para o crescimento das or-
ganizações, sem constrangimentos a nível
tecnológico
A PT disponibiliza às organizações uma
oferta global e integrada de serviços geridos
de outsourcing de redes, de sistemas e de
tecnologias de informação, complementados
com serviços que vão desde a consultoria
tecnológica, até ao BPO, passando pelo de-
senvolvimento e integração aplicacional.

Esta oferta assenta em serviços e soluções
integrados, suportados na maior rede de
data centers e na mais avançada rede de
fibra ótica e LTE (4G), com total cobertura
nacional. 

O novo Data Center PT da Covilhã, um dos
maiores e mais eficientes data centers do
mundo, possibilita às organizações usufruir
de contratos, serviços e tecnologias inova-
dores, flexíveis e escaláveis, adaptáveis à
dimensão e às necessidades de evolução de
cada organização, com menores custos.

Desta forma, as organizações podem inves-
tir no crescimento da sua atividade através
da inovação, da otimização de recursos e da
redução de custos com tecnologia.

O OUTSOURCING COMO EXTENSÃO DA ORGANIZAÇÃO
Paulo Fernando Silva - Business Developer, PT

ptprime.pt

http://www.ptprime.pt/
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Aproveitando recursos humanos que ficarão
disponíveis durante os próximos cinco anos
na Administração Pública (AP), Portugal pode
fortalecer o seu sector de outsourcing, e de
nearshoring, de acordo com Pedro Souto, fun-
dador da consultora S-CA. O consultor sugere
haver uma oportunidade de reorganizar rapi-
damente os serviços públicos sem necessi-
dade de fazer alterações à legislação.
Mas para “a valorização da oferta nacional
[de outsourcing] importa que estes processos
contribuam para que a indústria ganhe expe-
riência exportável e massa crítica através de
projectos fortemente demonstradores”. Os
serviços de IT e BPO  em modelo de nearsho-
ring são uma solução – “motor para o desen-
volvimento do país” – a considerar para
combater o desemprego jovem e satisfazer
“uma necessidade premente de aumentar as
exportações”.
“Para termos uma ideia do potencial para
uma rápida geração de empregos, lembremo-
nos somente das Filipinas onde o emprego em
IT-BPO cresceu sete vezes em sete anos, atin-
gindo mais de setecentos mil empregos em
2011”, exemplifica. No caso de Portugal, uma
“agenda nacional para o IT-BPO“ criaria “de-
zenas de milhar de postos de trabalho nos
próximos anos”, envolvendo empresas, asso-
ciações e os poderes públicos.
Para o consultor, a industrialização do país  é
uma prioridade se englobar no conceito os
serviços transaccionáveis. Em entrevista,
Pedro Souto explica como o sector se poderá
diferenciar e aponta alguns desafios da AP no
outsourcing.

Computerworld – Como é o que o sector pú-

blico pode manter as competências técni-
cas e fazer ao mesmo tempo outsourcing de
TI?
Pedro Souto – Não creio que optar pelo out-
sourcing de TIC, ou de processos por estas fa-
cilitados como o BPO, signifiquem
necessariamente uma redução de competên-
cias no sector público. É um factor crítico de
sucesso que a entidade que terceiriza algu-
mas ou grande parte das suas actividades
mantenha as competências técnicas e de
gestão suficientes para lançar e gerir os con-
tratos com os seus fornecedores.
Caso contrário, os níveis de informação entre
a entidade e os seus fornecedores estarão de-
sequilibrados, gerando um poder negocial por
parte dos fornecedores muitas vezes inacei-
tável e dificuldades para todos no decurso da
execução dos contratos.
É assim imprescindível que as entidades pú-
blicas desenvolvam internamente, ou captem
no mercado, competências chave de forma a
dotarem-se de um quadro técnico reduzido
mas altamente qualificado e bem remune-

rado, que lhes permita dialogar em pé de
igualdade com os fornecedores externos. É
bom também lembrar que existe um conjunto
de definições chave quanto à arquitectura dos
sistemas e dos processos de negócio que per-
manecerão sempre na esfera de decisão das
entidades públicas.

CW – Até onde pode/deve ir o outsourcing li-
gado às TIC na AP?
PS – O outsourcing das actividades das TIC e
o BPO no sector público justificam-se sempre
que exista uma oportunidade de reduzir cus-
tos e/ou melhorar serviços por esta via. Temos
excelentes exemplos como o Serviço de Con-
ferência de Facturas do SNS ou o Censos
2011.
Se pensarmos na imensidão de serviços na
esfera do Estado não nos será difícil encontrar
oportunidades similares para a próxima dé-
cada, antes de entrarmos em discussões mais
profundas sobre quais as funções do Estado
interditadas ao outsourcing. Porém, será im-
portante não atrasar esta definição, a qual
deverá ser realizada com um consenso polí-
tico alargado no âmbito da reforma do Estado.

CW – Actualmente quais são os desafios
mais importantes do outsourcing no sector
público?
PS – Primeiro é fundamental que o poder po-
lítico tenha uma perspectiva clara das van-
tagens da terceirização e do esforço
necessário para obter retorno destas vanta-
gens. Em segundo lugar, que os quadros de
topo da AP e os funcionários tenham a infor-
mação sobre o potencial da terceirização, evi-
tando falsos fantasmas.

Oportunidade de reorganização
acelerada sem alterar legislação
Face ao potencial do mercado, Portugal poderá aproveitar recursos humanos excedentes da função pública e
disponíveis no universo do desemprego jovem, para o sector do outsourcing e nearshoring, sugere o
consultor Pedro Souto, da S-CA.

Pedro SoutoÛ
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Depois, que exista uma definição clara das
arquitecturas de sistemas e de processos. E
que os serviços públicos se organizem para
desenvolver este tipo de iniciativas, sendo ne-
cessário formar os quadros técnicos na ges-
tão de processos de outsourcing, criar
repositórios de conhecimento para evitar a
“reinvenção da roda”, ou desenvolver contra-
tos-tipo transversais.
Mas há outro conjunto de medidas referidas
pelos empresários do sector, tais como: a revi-
são do efeito IVA na avaliação de projectos de
modo a não penalizar artificialmente a exter-
nalização de serviços; a adequação do código
de contratação pública de modo a adaptá-los
nomeadamente aos prazos normais de um
projecto de IT-BPO (mínimo de cinco anos); fa-
cilitar a mobilidade de funcionários públicos
para o sector privado no decurso dos contratos;
desenvolver modelos de articulação com a Co-
missão Nacional de Protecção de Dados para
assegurar a legalidade e ética no tratamento
de dados sensíveis quando acedidos em con-
texto de externalização.
Por outro lado, a AP poderá  aproveitar a saída
natural nos próximos cinco anos que alguns
estudos apontam para mais de 50 mil fun-
cionários públicos, dos quais cerca de 50%
poderão trabalhar em funções passíveis de

outsourcing. Existe aqui também uma opor-
tunidade clara de reorganização e moderni-
zação acelerada dos serviços sem
necessidade de alterar a legislação.

CW – No nearshoring, como se podem dife-
renciar os fornecedores baseados em Por-
tugal sem ser pelo preço?
PS – Com a nossa pequena dimensão, certa-
mente nunca poderemos competir com os
megas centros situados na Índia ou nas Fili-
pinas, mas poderemos sempre ser comple-
mentares a estes ou actuar em nichos onde o
inglês não seja a língua de trabalho, daí a ne-
cessidade de posicionar no nearshoring.
Contudo este posicionamento não é sufi-
ciente, teremos de nos afirmar gradualmente
em segmentos específicos. No mercado glo-
bal a necessidade de especialização é cres-
cente.
A competição hoje é realizada à escala das ci-
dades. Como exemplos de referência podere-
mos indicar: Bucareste e Xangai são
considerados destinos emergentes no campo
do Business Analytics; Cracóvia e Mumbai são
destinos consolidados na gestão de proces-
sos financeiros; Budapeste, Praga e Banga-
lore são destinos consolidados na gestão de
recursos humanos.

As nossas empresas poderão vocacionar-se,
entre outros, para os serviços de tecnologias
de gestão e comunicação; gestão de recursos
humanos; gestão de clientes; gestão da ca-
deia de abastecimento. No que respeita aos
processos mais orientados para a gestão do
conhecimento, poderão ser encontradas opor-
tunidades de especialização em áreas como
a pesquisa, integração e gestão da informa-
ção ou a formação e educação à distância.

CW – Quais são os três pontos fundamen-
tais a salvaguardar numa legislação laboral
específica para as situações de outsour-
cing?
PS – Julgo que a actual legislação laboral no
sector privado, nomeadamente após as últi-
mas reformas introduzidas, nos manterá com
níveis de competitividade aceitáveis, como o
comprovam os investimentos recentes de al-
gumas multinacionais de referência. Existirá
um potencial de melhoria, por exemplo na
concertação da duração dos contratos de tra-
balho com os contratos de outsourcing.
Já no que se refere ao sector público será ne-
cessário percorrer um longo caminho para fa-
cilitar a transição de funcionários públicos
para os fornecedores de serviços de outsour-
cing.<
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Û Serviços de tecnologias de gestão podem ser ponto de diferenciação
CW – No nearshoring, como se podem diferenciar os fornecedores baseados em Portugal sem ser pelo preço?
PS – Com a nossa pequena dimensão, certamente nunca poderemos competir com os megas centros situados na
Índia ou nas Filipinas, mas poderemos sempre ser complementares a estes ou actuar em nichos onde o inglês não
seja a língua de trabalho, daí a necessidade de posicionar no nearshoring.
Contudo este posicionamento não é suficiente, teremos de nos afirmar gradualmente em segmentos específicos.
No mercado global a necessidade de especialização é crescente.
A competição hoje é realizada à escala das cidades. Como exemplos de referência poderemos indicar: Bucareste
e Xangai são considerados destinos emergentes no campo do Business Analytics; Cracóvia e Mumbai são desti-
nos consolidados na gestão de processos financeiros; Budapeste, Praga e Bangalore são destinos consolidados na
gestão de recursos humanos.
As nossas empresas poderão vocacionar-se, entre outros, para os serviços de tecnologias de gestão e comunica-
ção; gestão de recursos humanos; gestão de clientes; gestão da cadeia de abastecimento. No que respeita aos pro-
cessos mais orientados para a gestão do conhecimento, poderão ser encontradas oportunidades de especialização
em áreas como a pesquisa, integração e gestão da informação ou a formação e educação à distância.<
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Mudanças na duração dos contratos de tra-
balho, na flexibilidade salarial e nos horários
de trabalho dariam maior competitividade ao
sector do outsourcing em Portugal, defende
Fernando Resina da Silva, advogado da socie-
dade Vieira de Almeida e Associados. As últi-
mas alterações à legislação laboral trouxeram
melhorias, mas não são suficientes.

CW – Quais são os obstáculos legais mais
importantes à evolução do mercado de out-
sourcing de TI e BPO em Portugal?
Fernando Resina da Silva – Com as últimas
alterações da legislação laboral, a flexibilidade
necessária à actividade do outsourcing foi me-
lhorada. No entanto, poderiam ainda ser con-
siderados pelo legislador alterações na
duração dos contratos de trabalho e na flexi-
bilidade salarial e dos horários de trabalho,
que dotariam o sector de maior competitivi-
dade.
Além do aspecto laboral, a carga fiscal é muito
elevada – relevante quanto à captação de in-
vestidores/clientes estrangeiros –, a legisla-
ção da contratação púbica – fundamental
para a criação de volume e escala neste sec-
tor –, dificulta a contratualização destes ser-
viços e a morosidade do sistema de justiça,
são vulgarmente apontados como áreas a me-
lhorar.

CW – Continua a faltar legislação laboral es-
pecífica de suporte a estes processos, so-
bretudo no sector público. Que pontos
fundamentais são necessários mudar?
FRS – No sector público, impõe-se antes uma
mudança de mentalidades. É expectável uma
redução da despesa pública também no out-
sourcing, talvez determinada pelo velho cha-

alteração dos serviços em função da evolução
da tecnologia.
A existência de contratos de curta duração e a
pouca flexibilidade para alterações, quanto ao
objecto e ao preço, dificultam a contratação
de outsourcing pelo sector público.

CW – Como é que o nível salarial e a conti-
nuidade na formação dos recursos humanos
(RH) podem ser legalmente garantidos num
processo de outsourcing do tipo ITO e BPO?
FRS – Nos casos em que existe a transmissão
dos RH do cliente para o prestador de servi-
ços, esta transmissão pode ser realizada por
diversas formas/instrumentos jurídicos, de-
signadamente por cedência ocasional, trans-
missão dos contratos ou revogação/suspensão
do contrato de trabalho existente e celebração
de novo contrato de trabalho com o prestador.
Nos dois primeiros casos, os direitos do traba-
lhador não são alterados pelo que, designa-
damente a nível salarial, o prestador é
obrigado a manter as mesmas condições que
existiam à data da mudança.
No terceiro caso, de revogação/suspensão do
contrato e celebração de um novo, como em
regra a revogação/suspensão apenas poderá
ocorrer com o acordo do trabalhador, caberá a
este assegurar que não revoga o contrato inicial
sem ter assegurado que no novo contrato terá
direitos iguais aos que tinha no contrato anterior.

CW – E quanto à formação?
FRS – Além da manutenção dos direitos que o
trabalhador já teria quanto a esta matéria, por
força dos mecanismos atrás referidos, a for-
mação da nova entidade patronal, será mais
voltada para a área onde trabalha o recurso
humano.<

vão de que “custa mais fazer fora do que den-
tro”.
A ideia é formada com base em pressupostos
ainda por demonstrar (como se o único bene-
fício do outsourcing fosse a redução de custos
fixos…), perdem-se de vista todos os benefí-
cios do outsourcing de TI como caminho para
a realização de valor, para a actividade atra-
vés de maior flexibilidade operacional, redu-
ção de investimentos, ganhos de eficiência e
melhores resultados operacionais. Nesta
linha, poderia sugerir-se uma flexibilização
dos instrumentos de mobilidade dos recursos
humanos entre o sector público e o sector pri-
vado, permitindo que a gestão das pessoas
possa passar, de pleno, para o prestador de
serviços, sem prejuízo da manutenção dos re-
gimes laboral e previdencial, típicos do sector
público.

CW – O facto de o sector público não poder
estabelecer contratos, em regra, por mais
de três anos continua a ser um obstáculo
muito importante?
FRS – Sim. Estes contratos obrigam, por um
lado, a grandes investimentos pelos prestado-
res e, por outro, a uma grande necessidade de

Flexibilidade laboral
ainda não satisfaz
A legislação laboral continua a ser um obstáculo para a evolução do mercado de outsourcing de TI e
BPO em Portugal, de acordo com o advogado Fernando Resina da Silva. No sector público, é
necessário um maior suporte à mobilidade.

Fernando Resina da SilvaÛ
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José Carlos Gonçalves, presidente da Associa-
ção Portugal Outsourcing (APO) alerta para o
impacto, pelo menos a “médio prazo”, da emi-
gração de jovens qualificados. Ela pode difi-
cultar os resultados dos esforços de promoção
de Portugal como destino de outsourcing, mais
especificamente de nearshoring. As políticas
salariais praticadas pelo sector, considera o
responsável, são “resultado da própria situa-
ção económica e financeira da nossa econo-
mia”.
A carga fiscal vigente é mais um entrave para
os fornecedores de serviços, cuja associação
se prepara para mostrar uma série de casos
no estrangeiro onde o sector público optou por
recorrer ao outsourcing.

Computerworld – No total, quanto deverão
facturar as empresas portuguesas perten-
centes à APO, com a actividade do nearsho-
ring, em 2013? Regista-se um crescimento
ou decréscimo face a 2012?
José Carlos Gonçalves – Não nos é possível
quantificar o volume de facturação. Porém, po-
demos afirmar que se regista um aumento em
relação a 2012, considerando o claro incre-
mento da procura do nosso país por empresas
europeias, clientes internos e externos das
multinacionais que operam desde Portugal, a
par de empresas que têm investido no país
através da instalação de centros de “shared
services”.

CW – Perante a evolução do mercado mun-
dial de outsourcing, que perspectivas há
para 2014, sobre o sector de nearshoring
português? E que desafios enfrenta o sec-
tor?
JCG – O mercado mundial de outsourcing tem
vivido anos de permanente evolução e trans-
formação tanto na tipologia de serviços pres-

tados como de destino, de variadíssimos con-
tratos transnacionais. Portugal não era um
destino, uma "plataforma", como lhe chama-
mos, referenciada no panorama internacional
até há bem pouco tempo – 2010 -, tendo-se
tornado conhecido no seguimento do trabalho
da Portugal Outsourcing de promoção do país
junto de analistas internacionais de referên-
cia, com destaque para o reconhecimento pela
Gartner desde 2011 como um dos 13 países
mundiais (sete na região EMEA) com maior po-
tencial para a prestação de serviços de base
tecnológica.
Considerando isto, as perspectivas para 2014
são necessariamente optimistas, não deixando
porém a associação de estar consciente
quanto ao risco de menor competitividade de
Portugal face à elevada carga fiscal em vigor
– IRC e IRS – e quanto à fuga de jovens qua-
lificados para o estrangeiro, facto que poderá,
a médio prazo, jogar contra o nosso esforço de
promoção de Portugal e captação de projectos
de larga escala.

CW – Face à margem obtida, em que medida
os salários ou condições de retribuição ofe-
recidos aos recursos humanos poderiam ser
melhores? Há um equilíbrio justo?
JCG – As políticas salariais dos diversos
"players" do sector são, evidentemente, resul-
tado da própria situação económica e finan-
ceira da nossa economia. Poder-se-á sempre

opinar quanto à justiça do equilíbrio em vigor
que, porém, será sempre determinado pelas
condições do mercado.

CW – Como tem evoluído a abertura da Ad-
ministração Pública (AP) para os serviços de
outsourcing? De acordo com as expectati-
vas da associação ou em que medida pode
ser melhor?
JCG – A experiência actual que temos é a de
um cenário de maior abertura "conceptual" da
AP, atestada aliás pelo facto de sermos pro-
gressivamente procurados por interlocutores
governamentais no sentido de identificar áreas
ou serviços potencialmente "alvos" de presta-
ção de serviços em regime de outsourcing. A
Portugal Outsourcing está a trabalhar justa-
mente neste domínio, fazendo um levanta-
mento de casos de sucesso de outsourcing na
AP em países da União Europeia e listando um
conjunto de ideias para áreas que, julgamos,
ganhariam muito se adoptassem a externali-
zação de alguns processos da AP.
Face ao exposto, as expectativas a curto/médio
prazo da associação, considerando as eviden-
tes necessidades de racionalização de recur-
sos e optimização da eficácia e eficiência dos
serviços públicos, são positivas.

CW – Quantos postos de trabalho deverão
ser criados pelas empresas associadas em
2013?
JCG – Sendo difícil quantificar o número de
novos postos de trabalho das empresas do
sector em 2013, estamos convencidos de que
houve um aumento resultante de uma maior
actividade do sector. Este aumento de activi-
dade não se traduz, no entanto, em volume de
negócio dado que as margens dos contratos
de outsourcing têm sofrido fortes reduções ao
longo dos últimos anos.<

Fuga de jovens qualificados pode minar nearshoring
A carga fiscal vigente é também um dos principais pontos negativos na promoção dos serviços de
nearshoring fornecidos desde Portugal. Mas o presidente da Associação Portugal Outsourcing está
optimista para 2014. E o outsourcing na Administração Pública faz parte da agenda.

José Carlos GonçalvesÛ
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A entidade de serviços partilhados da Adminis-
tração Pública portuguesa (eSPap) não revela
muito sobre os seus planos de outsourcing a
serem concretizados durante 2014.
Está a preparar um acordo-quadro específico
para serviços de operação e administração de
sistemas e comunicações. Sugere ainda bene-
ficiar do enquadramento do Plano Global Estra-
tégico de Racionalização e Redução de Custos
das TIC (PGETIC) para “estudar” o sourcing de
outras áreas além dos centros de dados.
Está também a preparar o lançamento de mais
acordos-quadro de suporte à contratação de
serviços em cloud computing e de email na Ad-
ministração Pública (AP). Segue-se a prepara-
ção e o lançamento dos acordos-quadro de
SaaS/Fileshare (partilha de ficheiros),
SaaS/eIDM (gestão de identidades) e de IaaS.

Computerworld – Para 2014, quais são pla-
nos de execução da eSPap no campo do out-
sourcing?
eSPap – A eSPap suporta a sua actividade, quer
na vertente de operação quer na vertente de pro-
jecto, numa abordagem multisourcing, permi-
tindo assim complementar capacidades
internas e externas, visando o cumprimento da
sua missão.
Na vertente de projectos, o multisourcing per-
mite-nos, durante o ciclo de vida do projecto,
alavancar capacidades e competências. Na ver-
tente de operação, o multisourcing permite,
para quadrantes específicos do portefólio de

aplicações da AP que gerimos, assegurar, numa
perspectiva “end-to-end” níveis de serviço
24x7, complementando as capacidades inter-
nas existentes com as externas.
De forma a agilizar o acesso a este modelo de
sourcing, a eSPap dispõe de um acordo quadro
específico de serviços de consultoria tecnoló-
gica e encontra-se em fase de preparação de
um acordo-quadro específico para serviços de
operação e administração de sistemas e comu-
nicações.

CW – Face ao levantamento de existências de
TIC no sector público, o que pode ser alvo de
outsourcing?
eSPap – Importa, pela abrangência da per-
gunta, recordar as linhas gerais do PGETIC na
AP [aprovadas em 2012].
As medidas 8 e 18 apontam, no que respeita à
componente de infra-estruturas tecnológicas,
para a necessidade de estudar o modelo de
sourcing dos centros de processamento de
dados da AP.
O alargamento a outras componentes das ar-
quitecturas tecnológicas dos sistemas de infor-
mação da AP continuará a ser analisado no
âmbito da operacionalização do PGETIC, procu-
rando-se sempre o equilíbrio entre o potencial

de poupança e a necessidade de manutenção
de conhecimento interno sobre as soluções, bem
como de controlo efectivo sobre as dimensões
de segurança e qualidade do serviço.

CW – Que resultados podem ser avançados
da consulta pública para o acordo-quadro
destinado à prestação de serviços de email?
Quando estará pronto?
eSPap – Da consulta pública do modelo pro-
posto para o acordo quadro de serviços de e-
mail em modelo cloud/“software as a service”
(SaaS), resultaram contributos de diversos qua-
drantes dos sectores empresarial, associativista
e público.
Os comentários e contributos versaram sobre,
em particular, segurança, cifra, certificações,
autenticação e controlo de acessos, além de
matéria liminarmente técnica.

CW – Para quando está previsto o de IaaS?
eSPap – O acordo-quadro de IaaS é uma das
cinco tipologias que constituem o cluster de ser-
viços em modelo cloud a disponibilizar pela
eSPap.
Pese embora tratar-se, à semelhança do que
sucede com a preparação de outros acordos-
quadro de génese TIC, de um trabalho conjunto
com outros organismos com responsabilidades
na matéria, é nosso desiderato que os procedi-
mentos concursais para a formação dos cinco
acordos quadro sejam lançados durante
2014.<

Acordos-quadro da
eSPap avançam em 2014
No contexto do PGETIC, o organismo público poderá estudar o outsourcing noutras áreas, além dos centros de dados.

AV. DA REPÚBLICA, N.º 6, 7º ESQ. 1050-191 LISBOA   DIRECTOR EDITORIAL: PEDRO FONSECA pfonseca@computerworld.com.pt EDITOR: JOÃO PAULO NÓBREGA jnobrega@computerworld.com.pt
DIRECTOR COMERCIAL E DE PUBLICIDADE: PAULO FERNANDES pfernandes@computerworld.com.pt TELEF. / FAX +351 213 303 791 -  TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS.

A IDG (International Data Group) é o líder mundial em media, estudos de mercado e eventos na área das tecnologias de informação (TI). Fundada em 1964, a IDG possui mais de 12.000 funcionários em todo o mundo. As marcas IDG –
Computerworld, CIO, CFO World, CSO, ChannelWorld, InfoWorld, Macworld, PC World e TechWorld – atingem uma audiência de 270 milhões de consumidores de tecnologia em mais de 90 países, os quais representam 95% dos gastos
mundiais em TI. A rede global de media da IDG inclui mais de 460 websites e 200 publicações impressas, nos segmentos das tecnologias de negócio, de consumo, entretenimento digital e videojogos. Anualmente, a IDG produz mais de
700 eventos e conferências sobre as mais diversas áreas tecnológicas. Pode encontrar mais informações do grupo IDG em www.idg.com

www.computerworld.com.pt



Outsourcing | 11

Novembro 2013 - COMPUTERWORLD

Insourcing é uma boa opção?
O movimento de insourcing – trazer para den-
tro da empresa os serviços de TI que se encon-
travam terceirizados – pode ser visto nalgumas
grandes empresas. Porém, isso pode ser mais
complicado do que quando se opta pela tercei-
rização (outsourcing) dos recursos de TI.
Trazer a estrutura de volta para a empresa pode
custar mais do que foi investido para contratar
os serviços terceirizados. Na conta final, inci-
dem as taxas de quebra de contrato, a prepa-
ração das instalações para abrigar a execução
dos serviços, bens partilhados, migração de
aplicações, capacitação da mão de obra e ou-
tras transições, como a contratação de mais
profissionais e as licenças de software.
“É imprescindível entender a lacuna existente
entre o que se está capacitado para fazer e as-
similar se a empresa tem condições de preen-
cher o que falta”, diz Bob Mathers, director da
consultora especializada em outsourcing Com-
pass Management Consulting, à CIO.
Este especialista elenca oito pontos que preci-
sam de ser tidos em conta no momento de optar
pelo insourcing:

1 - Objectivos
Um bom ponto de partida é definir o que se quer
atingir com o insourcing, ou seja, espera-se eco-
nomia, melhores serviços ou aumentar a dinâ-
mica dos processos? Definidas as respostas
para essas questões, é chegada a hora de ava-
liar a actual estrutura da organização e de des-
cobrir se ela possui os requisitos necessários.
Comparar o custo total implicado na transição
com o investimento necessário para manter a
terceirização é outra tarefa que deve ser aten-
dida. Uma boa análise da questão demora cerca
de três meses e requer dezenas de revisões.

2 - Avaliação de custos
No levantamento de custos envolvidos ao rein-

corporar as funções outrora terceirizadas, a ho-
nestidade e as margens de cálculo são abso-
lutamente críticas. Existe uma série enorme de
itens na composição do cálculo, entre eles o
quanto isso pode impactar no aumento da
conta do consumo de energia eléctrica, qual o
custo para a compra de hardware e de software
e o investimento para a capacitação de pes-
soal.
As questões legais devem ser igualmente ava-
liadas. Neste caso, entram em conta os custos
para encerrar o contrato, a renovação das li-
cenças e os acordos de manutenção.
“Também faz sentido pensar no investimento
mensal exigido para a manutenção dos servi-
ços”, destaca Mathers.
Pode ser especialmente complicado avaliar a
capacidade dos funcionários na empresa e
quantificar os novos recursos necessários para
realocar ou contratar novos empregados.

3 - Questões contratuais
Se haverá despesas com a quebra de contrato,
é melhor pensar nisso. Muitos instrumentos
abrigam cláusulas para a protecção das partes
em caso de quebra ou encerramento antes do
previsto. A empresa contratada pode realizar
investimentos enormes para assumir algumas
tarefas e livrar-se dessas despesas contraídas
é complicado.

4 - Conhecimentos
Ao decidir-se pela terceirização, a empresa con-
tratada e a contratante devem reunir as equi-
pas técnicas para definirem prioridades e
requerimentos. A decisão de realizar os serviços
na empresa devolve à organização o peso de
definir essas questões. Provavelmente, muitos
dos técnicos que estavam na empresa quando
ela decidiu terceirizar os serviços, estão agora
a trabalhar para essas organizações. 

5 - Suporte
“Independente da estratégia adoptada, é
importante considerar a procura futura”, diz
Mathers. Desenvolver uma perspectiva fu-
tura sobre as condições financeiras e de ne-
gócio e estudar de que maneira os serviços
re-integrados vão atender à empresa nesse
momento faz todo o sentido.

6 - Fonte dos problemas
Se o factor de motivação para o insourcing é
a decepção com o prestador de serviços, há
necessidade de uma profunda reflexão.
“Jamais esqueça que o cliente faz as coisas
serem o que são. A não ser que passe um
bom tempo a identificar onde foi que parti-
cipou na construção dessa insatisfação,
corre o risco de enfrentar o mesmo problema
em pouco tempo”, sinaliza Mathers.

7 - Apoio interno
Nada é mais fatal para reintegrar processos
do que a falta de compreensão por parte dos
executivos em cargos de chefia na organiza-
ção. O ideal é envolver a administração nas
discussões sobre o que fazer o quanto antes.
É fundamental garantir que os projectos em
andamento não são afectados pela decisão.

8 - ROI
Cada serviço terceirizado envolve entre 20 e
30 variáveis. Num nível macro, à complexi-
dade de realizar o insourcing, deve ser inte-
grada a questão de quanto da estrutura da
empresa foi efectivamente transferida para
o fornecedor de serviços. No que se refere ao
retorno do investimento (ROI), para cada
processo de insourcing devem ser calcula-
dos até seis meses. No caso de processos
complexos, esse prazo vai de nove a 14
meses.<

Especialista aponta que diversos factores precisam de ser avaliados, com o intuito de definir se a empresa está pronta
para incorporar tarefas que estão sob responsabilidade de fornecedores terceirizados.
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