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Prefácio 
O uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC), incluindo a Internet, tornou-se 

uma actividade generalizada a nível mundial nos fins do século passado. Isto foi possível graças ao 
progresso técnico, às alterações de medidas políticas como a abertura do Mercado ao comércio e 
investimento estrangeiros e à liberalização do mercado dos serviços – sobretudo de 
telecomunicações. Embora as novas tecnologias pareçam melhorar o desempenho económico e o 
bem-estar das populações que as utilizam, nos países da OCDE tem sido bastante difícil de 
estabelecer a ligação entre as TIC e o crescimento da produtividade da economia em geral. Os 
primeiros estudos relativos aos países em desenvolvimento também não permitiram detectar 
qualquer associação significativa entre crescimento económico e uso das TIC. Hipótese plausível é 
que o investimento nestas tecnologias só produza efeitos depois de se implantarem certas redes e 
de se introduzirem determinadas mudanças organizativas. Nesta fase inicial de desenvolvimento 
do comércio electrónico, o retorno do investimento poderá revelar-se assaz lento para empresas 
que invistam individualmente em TIC, sobretudo em sistemas de gestão apoiados na Internet. Com 
o tempo, à medida que um número cada vez maior de fornecedores e clientes utilizar a Internet nos 
sistemas de atendimento e processamento, ligando-se também aos seus parceiros  comerciais, as 
vantagens de uma colaboração através da Internet tornar-se-ão provavelmente mais acentuadas.  

Qual a incidência da generalização do uso da Internet e do comércio electrónico baseado na 
Internet nos países em desenvolvimento? Os pequenos produtores passam a poder servir-se destas 
tecnologias para se inserirem em segmentos de alto valor, aumentando assim a sua rendibilidade e 
competitividade? Ou, pelo contrário, irá o fenómeno aumentar a “comoditização” e reforçar o 
poder de negociação dos compradores mundiais, a maior parte dos quais se encontram sediados 
sobretudo nos países da OCDE? Estas perguntas são cada vez mais importantes para os 
responsáveis pelas políticas públicas em todo o mundo. Os países mais pobres precisam de aplicar 
estratégias adequadas para transformar as novas tecnologias em elementos estruturais de inserção 
na economia mundial, mas os parceiros da OCDE devem garantir que não irão criar barreiras ao 
mercado virtual, como forma de compensar o apoio fornecido a título de ajuda ao 
desenvolvimento. 

As ligações entre a Internet e as estruturas do mercado mundial estão longe de ser claras. Em 
2000, o papel pioneiro desempenhado pela OCDE no desenvolvimento de políticas de comércio 
electrónico fez com que o Centro para o Desenvolvimento começasse a investigar as implicações 
da aplicação da Internet às práticas empresariais para o desenvolvimento. Incluído no programa de 
trabalho para 2001-2002, com o título “Tecnologias Globalizantes e Iniciativa Empresarial 
Doméstica nos Países em Desenvolvimento,” este projecto já gerou vários resultados até ao 
momento. A equipa do Centro para o Desenvolvimento produziu dois Documentos Técnicos 
apresentados no Brasil, Chile, Itália, Japão, Líbano, Malásia, México e Polónia, além de um 
comentário conjunto publicado no Financial Times e de outros documentos ainda não publicados. 
Em Maio de 2001, em cooperação com a School of Development and Institutional Change e com o 
patrocínio do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Itália, foi organizada uma conferência em 
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Bolonha – como referi então, a mais antiga universidade do mundo.  Nessa ocasião, universitários, 
profissionais e responsáveis por políticas públicas de países membros e não-membros da OCDE 
analisaram as várias questões associadas ao comércio electrónico, procurando ultrapassar a 
barreira do fosso digital e compreender melhor o contributo dos novos meios para o 
desenvolvimento. 

À medida que as empresas multinacionais vão integrando a Internet nas suas operações 
comerciais transfronteiriças, as firmas dos países em desenvolvimento correm o risco de se verem 
excluídas das cadeias de valor mundiais se não estabelecerem laços electrónicos com os seus 
principais parceiros comerciais. Neste contexto, convém concentrarmos a atenção nas formas 
como as TIC afectam as perspectivas de crescimento das empresas em sectores específicos. A 
investigação deve procurar sobretudo perceber a maneira como as aplicações apoiadas na Internet 
transformam as rotinas das organizações, modificando o conjunto dos recursos empresariais e 
interagindo com a estratégia de firmas com perfis diversos, em termos de dimensão, nacionalidade, 
propriedade e sector de actividade.  A qualidade dos activos de TIC, incluindo o acesso à Internet, 
afecta mais fortemente a competitividade das empresas e da indústria em que domínios? Os 
responsáveis pelas políticas públicas precisam de dispor destas análises de pormenor para 
conceberem as medidas de investimento necessárias à actualização das infra-estruturas de TIC e à 
promoção da sua difusão. Este livro é um importante contributo para uma área da investigação em 
economia que, apesar das preocupações actuais relativamente às TIC, ainda está a dar os primeiros 
passos.  

Jorge Braga de Macedo 
Presidente 
Centro para o Desenvolvimento da OCDE 
2 de Outubro de 2002 
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Introdução ao Debate sobre 
Comércio Electrónico e 

Desenvolvimento 
Andrea Goldstein e David O’Connor* 

Nos estudos sobre o “fosso digital” realça-se que, em muitos países em desenvolvimento, 
existem baixos níveis de penetração da Internet e custos elevados de acesso à rede. A maior parte 
dos países em desenvolvimento continuam a ter infra-estruturas de tecnologias de informação e 
comunicação (TIC) insuficientes e conhecimentos técnicos limitados sobre sistemas. Mesmo 
assim, e em conformidade com a lei de Moore, o custo dos produtos e serviços de TIC tem 
baixado de forma significativa com o tempo, permitindo que os países em desenvolvimento, 
incluindo alguns dos mais pobres, reforcem a um ritmo impressionante o acesso às TIC modernas 
e o seu uso. Apesar de o baixo nível de rendimentos continuar a impedir uma maior difusão da 
Internet, mais decisiva tem sido a criação de um ambiente favorável à concorrência e à regulação 
nos sectores das telecomunicações e da prestação de serviços de Internet (ISP). 

Partindo do princípio de que as TIC irão tornar-se ainda mais acessíveis, que consequências 
terá este fenómeno para os empresários dos países em desenvolvimento? Como poderão eles usar 
estas tecnologias para seu proveito? Que incidências terá a difusão generalizada da Internet e do 
comércio electrónico nela apoiado sobre a rendibilidade e competitividade destes empresários? As 
relações entre a Internet e as estruturas do mercado mundial não são claras. Será que agora é mais 
fácil para os pequenos produtores penetrar nos segmentos de valor elevado e competir à escala 
mundial, ou, pelo contrário, observa-se um reforço da “comoditização” e do poder de negociação 
dos compradores mundiais, grande parte dos quais sediados em países da OCDE? 

Dada a novidade da Internet, a escassez de dados históricos torna difícil fazer previsões sobre 
tendências futuras, mesmo nos países da OCDE.  O comércio electrónico evolui com rapidez, com 
o panorama empresarial em contínua transformação devido ao aparecimento de novas empresas, à 
aquisição e falência de empresas existentes e às novas tecnologias que todos os dias entram no 
mercado.  O comércio electrónico de bens e serviços já permite aos artesãos, músicos e outros 
artistas dos países em desenvolvimento aceder directamente aos mercados mundiais entre-
empresas-e-consumidores (B2C), eliminando níveis de intermediação e reforçando o poder de 
negociação dos criadores. Para alguns países em desenvolvimento, é possível que o comércio 
electrónico B2C traga consigo importantes oportunidades de desenvolvimento do mercado interno 
e exportador. No seu conjunto, porém, o mercado entre-empresas-e-empresas (B2B) aparenta ser o 

                                                   
* Esta reflexão é devedora dos comentários sobre a nossa comunicação “E-Commerce for Development: Prospects and Policy Issues” 
recebidos de Beirute (Comissão Económica da ONU para a Ásia Ocidental), Brasília (Presidência da República), Cagliari (Associação 
Económica Italiana), Santiago (Academia Diplomática do Chile), Singapura (Asian Development Bank Institute), Tóquio (Banco Japonês 
para a Cooperação Internacional), Tijuana (Colegio de la Frontera Norte) e Varsóvia (Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and 
Management).  
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mais promissor.  O mercado B2B abrange um amplo leque de transacções entre empresas, nos 
domínios do comércio grossista e da aquisição de tecnologia, componentes e equipamento 
essencial, bem como do comércio de serviços – incluindo serviços financeiros como seguros, 
crédito comercial, obrigações, títulos e outros activos (Lucking-Reiley e Spulber, 2001). Como se 
posicionam os empresários dos países em desenvolvimento para participarem nos mercados B2B? 
As comunicações apresentadas na Conferência de Bolonha e publicadas neste volume abordam os 
dois tipos de comércio electrónico, bem como a questão mais ampla da forma como a Internet 
estará a reconfigurar as cadeias mundiais de valor e as relações entre empresas.  

A Internet e a Organização dos Mercados Mundiais 

Em teoria, pelo menos, as trocas comerciais processam-se de forma impessoal e esporádica, 
mantendo-se a distância.  Importa apenas saber o valor pedido pelo vendedor e o valor oferecido 
pelo comprador. No entanto, as informações incompletas disponíveis no mercado internacional 
impedem que o vendedor corresponda bem ao comprador e prejudicam a capacidade dos preços 
para afectar recursos escassos. As tecnologias da informação permitem reduzir estas imperfeições 
do mercado. Graças às redes de partilha de informação criadas entre agentes dispersos a nível 
internacional, é possível melhorar a afectação de recursos, mas a sua eficiência depende da 
inclusão (ou não) de todos os participantes importantes do mercado. Se determinados produtores 
de bens a custos baixos não tiverem acesso à rede, as vantagens potenciais podem não beneficiar 
os consumidores. Embora seja mais vasta que as redes electrónicas exclusivas de primeira geração 
– como a EDI (Electronic Data Interchange) – a Internet ainda está longe de ser universal. Além 
disso, a existência de uma infra-estrutura tecnológica em rede não é condição suficiente para a 
criação de uma rede social ou comercial sustentável, cuja emergência depende de interacções 
sucessivas, através das quais os parceiros adquirem fama de fiabilidade e conquistam a confiança 
um do outro. Isto levanta um desafio aos novos operadores que queiram aderir às redes 
estabelecidas. Com a disintermediação física — ou seja, a substituição das transacções presenciais 
pelas transacções virtuais— será que os novos participantes dos países em desenvolvimento têm 
maior ou menor dificuldade em entrar nos mercados mundiais? Esta pergunta é o cerne do debate 
sobre comércio electrónico e desenvolvimento, uma vez que respostas diversas geram previsões 
contrastantes sobre as possibilidades de os países pobres romperem as barreiras invisíveis que os 
separam da prosperidade. 

Na seu contributo para este livro, Gary Gereffi compara as três principais forças motrizes da 
globalização económica registada na última metade do século XX: investimento de empresas 
trans-nacionais, comércio internacional e Internet. As fases da globalização sustentadas no 
investimento e no comércio são caracterizadas por cadeias de valor orientadas para o produtor e 
para o comprador caracterizam, respectivamente.  A emergência da Internet poderá enfraquecer os 
modelos tradicionais de organização da cadeia de produtos de base, criando outro modelo em que 
os novos intermediários de informação – os “infomediários” (p.ex. os proprietários de portais B2C 
ou B2B) – se tornem os principais impulsionadores da organização das transacções. Ao criarem 
mercados, estes corroem o poder comercial dos participantes (vendedores ou compradores) que 
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dominam tradicionalmente a cadeia dos produtos de base. Gereffi apresenta igualmente dois 
cenários alternativos. Num deles, a Internet transforma-se no instrumento supremo da soberania do 
consumidor, colocando ao seu dispor informação suficiente para tomar decisões e reduzir os 
proveitos dos vendedores. No outro, as grandes empresas das cadeias de valor existentes, 
orientadas para o produtor ou para o comprador, captam a maior parte dos benefícios do comércio 
electrónico. Gereffi sugere que, na actualidade, o último cenário é o mais provável.  

A experiência das pequenas e médias empresas (PME) italianas foi referida como podendo ter 
importância para as PME dos países em desenvolvimento. Comentando a comunicação do 
professor Gereffi, Annaflavia Bianchi sustentou ser muito provável que as PME não sejam 
excluídas dos benefícios do uso da Internet. Em boa medida, existe acesso às tecnologias (e esse 
acesso é cada vez maior) e as ferramentas do comércio electrónico encontram-se disponíveis 
segundo o princípio do utilizador-pagador, o que evita o obstáculo de grandes custos fixos de 
investimento. A Internet possibilita igualmente uma maior especialização de funções e uma maior 
divisão do trabalho em tarefas administrativas (como a externalização das funções de 
processamento), o que talvez beneficie as pequenas empresas com escassez de capacidades, por 
exemplo, em matéria de contabilidade, finanças e marketing. 

Há também ensinamentos a retirar da bibliografia disponível sobre as zonas industriais 
italianas, forma de rede empresarial que tem suscitado grande interesse nos círculos ligados ao 
desenvolvimento. O êxito concorrencial destas zonas deve-se à maneira como as empresas se 
implantaram em ambientes socio-económicos locais que os apoiam e lhes permitem ultrapassar 
limitações de dimensão, em termos de conhecimentos técnicos administrativos, capital financeiro e 
tecnologia. O aparecimento da Internet leva a perguntar se será possível reproduzir no espaço 
virtual a rica experiência destas redes de instituições de apoio, ou se dependem demasiado das 
relações de confiança e da intensidade da interacção pessoal permitida pela proximidade física (e 
cultural). 

Patrizia Fariselli observa que o uso generalizado de infra-estruturas, serviços e produtos de 
TIC está a transformar as relações entre as empresas e a configuração das próprias redes 
empresariais. As redes tradicionais vão-se tornando instáveis, à medida que a interactividade 
aumenta, as plataformas tecnológicas polivalentes se desenvolvem e as actividades empresariais se 
decompõem e recompõem a baixo custo. Os efeitos da ligação em rede podem aumentar a 
rendibilidade, de tal maneira que os modelos de análise tradicionalmente aplicados pela “economia 
antiga” à produtividade perdem o seu poder heurístico e os problemas de medição se tornam mais 
difíceis. No entanto, uma tentativa recente para medir as economias de rede resultantes das TIC 
(ou efeito da produtividade) na economia norte-americana não apurou dados suficientes que 
confirmem a sua existência (Stiroh, 2001)1. 

Até à data, as incidências mais significativas da Internet registaram-se nos mercados B2B. O 
comércio electrónico está a reformular a dinâmica concorrencial em cadeias de valor tradicionais 
centradas nos produtores e nos compradores, como as dos automóveis e do café. 
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Automóveis 
Por tradição, a indústria automóvel tem sido pioneira das novas técnicas de gestão e 

organização, desde o taylorismo da produção em massa dos anos 20 até à produção optimizada e 
em tempo oportuno (JIT) dos anos 80. Mais recentemente, os fabricantes de automóveis atingiram 
um nível elevado de sofisticação, recorrendo à externalização para a concepção, fabrico e 
montagem de sistemas cada vez mais complexos (p.ex. Sistemas Anti-Bloqueio, ABS) e módulos 
(por ex., o habitáculo do veículo), restringindo neste processo a base de fornecedores directos a 
fornecedores de primeira categoria. As indústrias de montagem de automóveis contam-se entre as 
maiores empresas multinacionais em termos de activos localizados fora dos mercados nacionais e 
os fabricantes de veículos motorizados encontram-se normalmente classificados entre os maiores 
investidores nos países em desenvolvimento. 

Dois artigos do presente volume analisam o impacto da tecnologia da Internet na indústria 
automóvel localizada nos países em desenvolvimento. Sagren Moodley analisa as possibilidades e 
desafios futuros do sector das componentes de automóveis em Kwazulu-Natal, na África do Sul. 
Moodley observa que criar o tipo ideal de cadeia optimizada de abastecimento, gerida através da 
Internet, custa muito dinheiro e exige uma forma de cooperação que abranja todo o sector de 
actividade, situação que não costuma ser dominante na indústria sul-africana de componentes 
automóveis. O sector não alcançou ainda a massa crítica necessária à obtenção de externalidades 
de rede positivas. Um importante dado desde estudo diz respeito ao papel de liderança 
desempenhado pelos fabricantes de equipamento original (OEM) e pelos grandes fornecedores de 
primeira categoria, definindo padrões de comércio electrónico aplicáveis a todos os participantes 
da cadeia de valor e gerando incentivos para atrair um maior número de empresas às cadeias de 
abastecimento digitais. Os primeiros aderentes ao comércio electrónico podem também 
desempenhar um papel catalisador como difusores deste comércio no sector dos componentes. 

Andrea Goldstein desenvolveu investigação sobre o uso do comércio electrónico pelas 
empresas da indústria automóvel indiana, estudando o caso da Fiat India e prestando particular 
atenção aos efeitos da cadeia de abastecimento sobre as empresas nacionais.  Embora se preveja 
que as soluções baseadas na Internet vão racionalizar a cadeia de abastecimento do sector 
automóvel, elas são menos importantes do que o progressos em matéria de produção optimizada,  
que pode ser promovida pela Internet.  A Fiat fabrica um produto homogéneo para os mercados 
emergentes de oito países – incluindo a Índia – e tem conseguido optimizar, com êxito, a gestão da 
cadeia de abastecimento no Brasil, onde funciona  uma das maiores fábricas de automóveis fora da 
zona da OCDE. Na Índia, o sector automóvel e as relações entre fornecedores e OEMs, em 
particular, não estão imunes às pressões mundiais – entre as quais se devem referir os excedentes 
de fornecimento, a consolidação na indústria, a montagem modular e o uso crescente da Internet. 
A Internet constitui o elemento central da organização interna dos principais fabricantes de 
automóveis (como a Fiat), estando igualmente a desempenhar um papel progressivamente mais 
importante nas relações entre empresas. Até agora, contudo, os efeitos palpáveis sentidos na cadeia 
de abastecimento da Índia surgiram mais na gestão da informação electrónica (gestão do 
conhecimento, investigação e desenvolvimento e marketing) do que nas aquisições. 
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Apesar de tudo, não existe na indústria automóvel uma opinião unânime quanto à forma como 
a Internet irá configurar a organização das cadeias de abastecimento e as relações entre OEMs e 
fornecedores, ou entre níveis diferentes de fornecedores. Para simplificar, a indústria possui dois 
modelos de cadeia de abastecimento contrastantes: um personificado pela Toyota, outro pela 
General Motors (GM). No modelo da Toyota, que favorece relações de longa duração entre 
fornecedores e clientes, os OEMs e os fornecedores de primeira categoria partilham as principais 
responsabilidades relativas à concepção e desenvolvimento dos modelos. O modelo da GM exige a 
aquisição de peças ao fornecedor com custo mais baixo, mesmo que isso signifique mudanças 
frequentes de fornecedor e vários contratos a curto prazo. Estes modelos contrastantes são talvez 
usados com maior rigor para descrever, por um lado, as relações entre OEMs e fornecedores de 
primeira categoria (Toyota) e, por outro, as relações entre os dois primeiros e fornecedores de 
categoria inferior (GM), em que estes fabricam os componentes e peças mais normalizados. O 
efeito da Internet pode ser mais acentuado no segundo tipo de relação, estimulando uma maior 
concorrência de preços entre fornecedores (p.ex., através de oferta on-line) e agrupando a procura 
dos OEMs e de outros compradores para gerar economias de escala ainda maiores. Não está claro 
é se os critérios de participação em mercados on-line como a Covisint — uma das principais 
centrais de compras criada pelos OEM e fabricantes de componentes — irão funcionar como 
grande barreira à entrada de possíveis novos fornecedores. 

O comentador desta comunicação, John Humphrey, sugeriu que a ameaça da aquisição 
baseada na Internet às relações de longa duração com os clientes talvez seja mais subjectiva que 
real, dando o exemplo da indústria hortícola. Nesta indústria, os consumidores do RU têm exigido 
mais garantias de que os produtos frescos dos supermercados são produzidos segundo 
determinados padrões (por ex., quanto ao uso de pesticidas, OGM, etc.). Por isso, as cadeias 
grossistas e retalhistas mostram-se mais interessadas na fidelidade aos fornecedores em que 
confiam do que na procura de fornecedores novos a custo inferior, através da Internet. 

Café e outros Produtos 
Morten Scholer descreve o primeiro leilão de café on-line, realçando o potencial do comércio 

electrónico para quem produz determinados produtos nos países em desenvolvimento. O primeiro 
leilão de cafés brasileiros de qualidade superior organizou-se em 1999, com considerável apoio 
técnico externo, principalmente do International Trade Centre (uma sociedade mista CNUCED/ 
OMC). Em 2000, pareceu à indústria brasileira que era comercialmente vantajoso repetir a 
operação.  A concepção exacta dos mecanismos de leilão varia consoante o produto. O êxito do 
leilão brasileiro dependeu em parte do envio de amostras de prova a licitantes pré-seleccionados. 
Noutros produtos, a avaliação de amostras físicas não ser fundamental. Mas nos casos em que se 
recorre a uma classificação por categorias para determinar se um determinado produto possui 
qualidade para ser leiloado, torna-se essencial o grau de confiança dos licitantes potenciais nessa 
classificação. Os cafés brasileiros venderam-se a preços acima da média, em boa medida devido à 
selecção prévia em função da qualidade. Os mercados tradicionais tendem a subvalorizar estes 
produtos de qualidade superior. Com mercadorias normalizadas, a distribuição de excedentes pode 
favorecer mais os consumidores que os produtores, embora esta conclusão não seja taxativa.  Uma 
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questão interessante levantada por David Hallam, que comentou esta comunicação, foi o efeito a 
longo prazo que se prevê que a Internet venha a ter sobre a variabilidade dos preços dos produtos. 

Experiência Nacional e Experimentação Local 

Várias comunicações referiram-se a experiências de uso das TIC nos países em 
desenvolvimento ou suas regiões administrativas, e não em sectores específicos da economia.   
Todas demonstraram que as administrações públicas e as ONG podem funcionar como catalisador 
na promoção do uso das TIC e da Internet. Segundo Kyle Eischen, o governo do estado de Andhra 
Pradesh, na Índia, optou por uma estratégia pró-activa de apoio às TIC, em parte com o objectivo 
de criar a base de infra-estruturas e capital humano necessária para atrair investimentos nas 
indústrias de suporte lógico (software) e serviços as quais, de início, se implantaram sobretudo em 
Bangalore, no estado de Karnataka. Muitos serviços públicos, como a entrega de títulos de 
propriedade e contribuição predial, podem agora ser contratados on-line, com tempos de 
processamento significativamente reduzidos. O uso de procedimentos electrónicos pela 
administração pública gerou uma procura local por especialistas no desenvolvimento de suportes 
lógicos para redes. 

O Grameen Phone, no Bangladeche, é uma experiência particularmente bem estudada, tendo 
por objectivo equipar as aldeias das zonas rurais do Bangladeche com telefones públicos apoiados 
em tecnologia celular via rádio. Salahuddin Aminuzzaman sublinha uma característica interessante 
deste projecto: ele conta com as capacidades de avaliação de crédito e na infra-estrutura do 
Grameen Bank para facilitar a selecção dos operadores telefónicos e o pagamento de facturas. 
Como acontece com os mutuários de micro-crédito do Grameen, a maioria dos operadores 
telefónicos são mulheres e os utilizadores predominantemente homens. Os telefones de aldeia 
parecem ter sido extremamente benéficos, reduzindo o isolamento e a fragmentação da economia  
aldeã, alargando as fronteiras do mercado local, fornecendo informações sobre os preços em 
tempo oportuno e melhorando as condições de troca para os agricultores e os beneficiários de 
remessas de divisas provenientes do estrangeiro por transferência bancária, assim como 
comunicações mais rápidas no seio da família, reforçando os laços familiares. As receitas geradas 
pelo sector dos telefones melhorou o estatuto das mulheres dentro do agregado familiar, enquanto 
que os seus conhecimentos de uma grande quantidade de informações preciosas aumentou o seu 
estatuto social fora de casa. Para que a Internet tenha algum interesse para os analfabetos, esta 
função  “infomediadora” do operador telefónico de aldeia deverá ainda ser mais importante. Um 
aspecto ainda insuficientemente estudado da experiência Grameen Bank/Grameen Phone é a 
incidência que o acesso à telefonia móvel por parte de mulheres pobres que vivem em meios rurais 
pode ter sobre os investimentos realizados graças ao micro-crédito e/ou sobre as novas 
oportunidades de investimento. 

Carey-Ann Jackson e Johan Eksteen descrevem dois projectos piloto apoiados pelo governo 
da África do Sul, sublinhando que, neste contexto particular, a incorporação de conteúdos locais 
também deve ser vista como parte do efeito de “construção do país”. Um dos projectos apoia a 
criação de micro-empresas para acrescentar valor a produtos agrícolas e outras matérias primas. 
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Um dos componentes do projecto (exemplificativo da utilidade do comércio electrónico como 
meio de subsistência) consiste em desenvolver a arquitectura de uma loja virtual para estes 
produtos de valor acrescentado. Foram integradas na loja virtual funções genéricas típicas como 
distribuição, pagamentos, optimização, centralização, auditoria e gestão das contas dos clientes. A 
questão da marca continua por resolver, devido às suas implicações em matéria de distribuição do 
rendimento – por exemplo, proveniente do pagamento de direitos de autor às comunidades 
participantes. O projecto é ainda demasiado recente para se poderem avaliar as suas incidências. O 
outro projecto diz respeito à preservação cultural, em parte promovendo a criação de conteúdos 
locais para o turismo cultural virtual. O documento de Jackson sublinha a tensão entre a 
necessidade de conservar um certo grau de autenticidade e fazer com que o sítio Internet seja o 
mais atraente possível para o turista virtual. Este último aspecto torna-se ainda mais importante se 
considerarmos que o sítio é um importante meio de promoção do turismo real. 

Caminhos do Futuro 

Na mensagem mais forte dirigida pela conferência de Bolonha, afirma-se que, com a 
integração da Internet nas actividades comerciais transfronteiriças das empresas multinacionais, 
corre-se o risco de excluir das cadeias de valor mundiais aquelas empresas dos países em 
desenvolvimento que não conseguirem criar ligações electrónicas com os seus principais parceiros 
comerciais. Além desta indicação genérica, também é evidente que se mantém a necessidade de 
análises sectoriais de pormenor sobre a maneira como as TIC transformam a maneira de funcionar 
das empresas e o lugar ocupado pelos países em desenvolvimento neste “admirável mundo novo”. 

Embora aparentemente as novas tecnologias melhorem o desempenho económico e o bem-
estar das populações utilizadoras, nos países da OCDE a ligação entre as TIC e a generalização do 
progresso da produtividade ao conjunto da economia tem sido claramente menos perceptível. Por 
exemplo, Temple (2000) observa que a produtividade cresceu sobretudo nos sectores que utilizam 
intensamente as TIC — como a introdução de ATM no sector dos serviços financeiros—e que os 
ganhos obtidos se referem sobretudo à produtividade da mão-de-obra e não à produtividade total 
dos factores (observação confirmada por Stiroh, 2001). Um primeiro estudo relativo aos países em 
desenvolvimento também não permite detectar qualquer ligação importante entre crescimento 
económico e uso das TIC (Rodríguez e Wilson, 2000), se bem que os trabalhos mais recentes de 
Pohjola (2001), pelo contrário, corroborem essa ligação. Hipótese plausível é que a implantação 
das redes e as mudanças organizativas necessárias para se tirar partido destas tecnologias sejam 
processos demorados (cf. Askenazy e Gianella, 2000). Nesta fase inicial de desenvolvimento do 
comércio electrónico, o retorno do investimento poderá revelar-se assaz lento para empresas que 
invistam individualmente em TIC, sobretudo em sistemas de gestão apoiados na Internet. Com o 
tempo, à medida que um número cada vez maior de fornecedores e clientes utilizar a Internet nos 
sistemas de atendimento e processamento, ligando-se também aos seus parceiros  comerciais, as 
vantagens de uma colaboração através da Internet tornar-se-ão provavelmente mais acentuadas.  
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Na etapa actual de desenvolvimento das TIC nos países em desenvolvimento, em vez de se 
procurar descobrir as suas incidências sobre o crescimento em geral, talvez fosse mais útil 
concentrar o estudo nas formas como as TIC afectam as perspectivas de crescimento das empresas 
em sectores específicos, com base num conhecimento aprofundado da organização e dinâmica de 
cada indústria. A investigação deve procurar perceber a maneira como as aplicações apoiadas na 
Internet transformam as rotinas das organizações, modificando o conjunto dos recursos 
empresariais e interagindo com a estratégia de firmas com perfis diversos, em termos de dimensão, 
nacionalidade, propriedade e sector de actividade.  A qualidade dos activos de TIC, incluindo o 
acesso à Internet, afecta mais fortemente a competitividade das empresas e da indústria em que 
domínios? Os responsáveis pelas políticas públicas precisam de dispor destas análises de 
pormenor para conceberem as medidas de investimento necessárias à actualização das infra-
estruturas de TIC e à promoção da sua difusão. 

Nota 

1. Stiroh conclui que existe uma relação importante entre os investimentos em TIC e a 
produtividade da mão-de-obra, mas que esses investimentos não têm incidências significativas 
sobre a produtividade total dos factores. Segundo este autor, se os investimentos em TIC tivessem 
efeitos sobre a produtividade diferentes dos de outros tipos de investimentos, então isso apareceria 
reflectido na produtividade total dos factores. 
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