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Geopolítica
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O termo "Geopolítica" foi “apresentado” pelo 
cientista político sueco Rudolf Kjellén, no início do 
século XX, inspirado na obra de Friedrich Ratzel, 

Politische Geographie (Geografia Política), de 1897
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De acordo com Demétrio Magnoli (1969), 
Geopolitica
“é a ciência  que concebe o Estado como um 
organismo geográfico ou como um 
fenómeno no espaço".
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Para muitos outros autores pré Sociedade da Informação, 
Geopolítica “é uma disciplina das Ciências Humanas que 
combina a Teoria Política com a Geografia, considerando o 
papel das características geográficas tais como localização, 
território, posse de recursos naturais, população, elementos 
critícos na determinação ou influência nos processos 
políticos internacionais, nas relações de poder, especialmente 
no âmbito das relações internacionais entre os Estados”.
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Para muitos destes autores Geopolítica era assim e 
sobretudo, “o estudo da estratégia, da gestão de 
curto, médio e longo prazo e até da acção política no 
seu sentido mais operacional dos Estados”. 
Estudava o Estado enquanto organismo geográfico, 
isto é, assumia-se como o estudo da relação 
intrínseca entre a geografia e o poder. 
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A geopolítica não é uma simples contração de geografia e política, 
como pensam alguns, mas sim algo que diz respeito às disputas de 
poder no espaço mundial e que, como a noção de PODER já o 
“assume” (poder implica dominar, via Estado ou não, em relações 
assimétricas, que podem ser culturais, sexuais, económicas, 
repressivas e/ou militares, etc.), não é exclusivo da geografia. 

José W. Vesentini
VEZENTINI, José William. "O que é Geopolítica? e Geografia Política?" http://www.geocritica.com.br/geopolitica.htm
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A geopolítica (na Sociedade do Conhecimento Globalizado) não é uma 
simples contracção de geografia e política, como pensam 
alguns, mas uma realidade sistémica que diz respeito às 
disputas de poder no espaço mundial em contexto cada vez 
mais vitual e que, como a nova noção de PODER do século XXI 
já o “vive” (Poder implica dominar, via Estado ou não, em 
relações assimétricas e variando entre o bi e o multipolar, 
elementos culturais, económicos, repressivos e/ou militares, 
etc.) numa realidade que cada vez tem que ver menos  com a 
geografia . 

Ernani Lopes
“Adapatação” a partir das lições no IEE/UCP



9

Internacionalização
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Até há poucos anos, internacionalizar representava uma aventura 
solitária para as empresas e que obrigava, inevitavelmente, à passagem 
dos seguintes estágios:

•Exportação ocasional;
•Exportação por intermédio de um agente;
•Exportação por intermédio de uma filial comercial;
•Implantação produtiva que se substitui, total ou parcialmente ao fluxo de
exportação.

Recentemente, o processo de internacionalização tornou-se um tema cada 
vez mais abrangente e complexo que se materializa numa rede de acordos 
inter-empresariais edificados  “por cima” das fronteiras geográficas e 
políticas.
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Razões para a internacionalização
Tradicionais:

assegurar fornecimentos chave 
(matérias primas) 

procura de novos mercados 
acesso a factores de produção mais 

baratos (e/ou subsídios locais), 
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Razões para a internacionalização
Menos Tradicionais

Aumento das economias de escala 
Aumento dos custos de I&D 

“Encurtamento” do ciclo de vida dos produtos. 
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Razões para a internacionalização
Motivações especiais/benefícios da internacionalização

Procura de conhecimentos/aprendizagem 
Posicionamento competitivo - vantagens resultantes de operar em vários mercados; 
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Internacional - as filiais suportam a casa mãe, por conseguirem vendas adicionais ou 
via fornecimentos. A empresa considera-se essencialmente doméstica, sendo os 
produtos desenvolvidos para o mercado interno. 
Multinacional - a vertente internacional deixa de ser considerada marginal. 
Reconhecem-se as diferenças entre mercados e adaptam-se os produtos e mesmo as 
estratégias de acordo com as condições locais. Dá-se liberdade de acção à gestão 
local. 
Global - criação de produtos para um mercado mundial, fabricados globalmente, em 
algumas, poucas, fábricas com elevados níveis de eficiência. Existe um grande grau 
de coordenação de actividades, sendo a gestão e algumas funções chave (R&D, 
produção) centralizadas. 
Transnacional - necessidade de manutenção de uma eficiência global com 
capacidade de resposta a necessidades locais. É necessário que as filiais tenham 
capacidade de resposta às necessidades dos mercados respectivos. Os recursos estão 
dispersos mas são especializados, procurando-se obter eficiência e flexibilidade

De internacional a transnacional
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A globalização é um dos processos de aprofundamento da 
integração económica, social, cultural, política a nível  mundial, 

que foi impulsionada pelo “custo cada vez mais baixo e pela 
mobilidade cada vez mais alta ”dos meios de transporte e 

informação/comunicação no final do século XX e início do 
século XXI
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There are no longer 
mature industries; 
There are mature 

ways of doing 
business.

Michael Porter
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Sector TIC PortuguesasSector TIC Portuguesas

Geopolítica

Internacionalização
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LiLiçções da euforia TIC 2000ões da euforia TIC 2000

Caminhada das Desilusões

• A Tecnologia era o negócio

• Problemas de reutilização e 
crescimento de soluções

• Conhecimento segmentado

• Investimento em tecnologias pouco 
maduras

• Demasiado  “e” e pouco “business”

• Deficiente integração tecnológica

Patamar de Produtividade

• Foco nas competências nucleares 
da empresa. 

• Ênfase na transformação e 
flexibilização  de processos de 
negócio.

• Gestão e partilha de conhecimento

• Selecção da tecnologia em função 
da estratégia da Empresa 

• Criação de uma infraestrutura de 
eBusiness

• ROI
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O Poder do (des)conhecimentoO Poder do (des)conhecimento

As pessoas davam (e ainda dão…) grande valor à
informação e ao conhecimento que detinham, 
considerando-os uma fonte de poder, o que originava 
um comportamento de posse e de não partilha -“Quintas 
de Conhecimento”

ComprasCompras VendasVendasLogísticaLogísticaProduçãoProdução
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Partilha Deficiente da InformaPartilha Deficiente da Informaççãoão

Poder gerado pela posse de 
Informação

Inconsistência da Informação 

Informação como moeda de troca

Aspectos da cultura empresarial

Formação em tecnologias de 
Informação

Quantidade e Qualidade da 
Informação

Tratamento e acesso à Informação

Fluxos de informação

Ligação da informação aos processos

Sistemas pouco intuitivos
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EvoluEvoluçção Tecnolão Tecnolóógica Globalgica Global

Tempo

Global mobile networks

Virtual reality 
services

Electronic 
mall

Interactive 
television

E-mail

online
WWW

Video-
on-demand

Datex
Fax

CATVTelex
Broadband 

Internet

Pager

E-cash

1847 - 1960 após 1960

DM
$

YEN

2000

Comunicações 
serviços e 
aplicações
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Internacionalização das 
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no Domínio das TICs 

Barreiras 
e 

Oportunidades
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Novo paradigma estratNovo paradigma estratéégicogico

Estratégias “sense and respond”

em detrimento de estratégias 

“make and sell”
• Deconstrução da cadeia de valor
• Orientaçao ao serviço em detrimento do produto
• Aumento da capacidade  e flexibilidade de resposta global da organização
• “Sentir” as necessidades dos cliente ao longo de toda a cadeia de valor
• Envolver o cliente no  processo de desenvolvimento do produto
• Introdução de sistemas descentralizados de tomada de decisão em rede.
•Utilização intensiva de tecnologia que permita acesso em tempo real e 
partilha de informação/ conhecimento necessária á gestão de todas as 
actividades da empresa.
•Gestão do conhecimento.



24

DriversDrivers estratestratéégicos gicos 

Enfoque no consumidor

Proliferação de canais 

Evolução dos 
marketplaces

Globalização do negócio

Redução do ‘time to
market’

Produtos tornam-se 
commodities

Diferenciação pelo 
serviço

Recurso crescente a 
outsourcing

Mercados digitais

Comunicações em tempo 
real

Mais visibilidade da 
supply chain

Elevado grau de 
colaboração

Monitorização e sistemas 
de  alerta

Mais capacidade de 
resposta

Personalização da 
relação com o cliente 

Evolução dos 
mercados ...

... dos processos e 
das tecnologias.
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A A ““velhavelha”” Visão HolVisão Holíística do Mundostica do Mundo
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A A ““novanova”” Visão HolVisão Holíística do Mundostica do Mundo
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A A ““novanova”” Visão social do MundoVisão social do Mundo
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Central Chinese Television TowerCentral Chinese Television Tower
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Convergência TecnolConvergência Tecnolóógica Mundial : gica Mundial : Que fazer ?Que fazer ?

Infocomunicações

Tecnologias 
Informação

Telecomunicações
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Convergência Empresarial Mundial : Convergência Empresarial Mundial : Que fazer ?Que fazer ?



32

Desktop factory Mundial : Desktop factory Mundial : Que fazer ?Que fazer ?
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EE--commerce/Youtube Mundial commerce/Youtube Mundial 
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Novas realidades não TIC: o novo Mundo Novas realidades não TIC: o novo Mundo éé a coresa cores
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Novas realidades quase TIC:Novas realidades quase TIC:
O Mundo estO Mundo estáá sempre em movimentosempre em movimento
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Novas realidades TIC:O Mundo mudouNovas realidades TIC:O Mundo mudou
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Novas realidades TIC: O Mundo mudou de corNovas realidades TIC: O Mundo mudou de cor



38

ExemploExemplo
Competitive Music landscape: Key player Competitive Music landscape: Key player strategiesstrategies

Apple: 
Handsets
Platform vendor
Online music retailer
Partnerships with mobile phone operators (Cingular) 
& Handset makers (Motorola)

Microsoft:
Partnership with Online music retailer (MTV)
Online music retailer (MSN Music Store)
Handset & Platform vendor (Zune, WMA, WMA 
campaign)

Mobile network operators (Cingular, Sprint-Nextel, Verizon 
Wireless, and mobile virtual network operators, e.g. 
Google):

Launching own streaming-music services
Risk of getting trapped with one handset providers, 
platform etc. partnership with different players 
(Apple, Microsoft, radio stations, internet sites)



39

Corporate strategy:

Business model

WHO HOW: PricingWHAT

See clients’ profile
On-demand & streaming

download

Channel-based

streaming

A la carte download: 

“Classic” pricing

Subscription services: 

complex algorithm to share revenues

Pay-per-download: 

Record labels receive 60-65% of retail price 

Competitive Music landscape: Ipod Business Model
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Internacionalização “de Software” era um processo de 
desenvolvimento (ou adaptação) de um software em que se visava 
criar um software internacional, isto é, com características tais que 
permitissem que ele se adaptesse mais facilmente a determinadas 

características regionais, legais, culturais e técnicas. 
Esta adaptação podia ser automática (de acordo com parâmetros 
recebidos, tais como fuso horário, formatos de números, sistemas 
métricos e moedas) ou “manual” (como a tradução da interface e 

adaptações específicas pedidas pelo destinatário do software). 
Este processo posterior é ainda conhecido como localização.

Mas tambem hoje já não é bem assim!!!!

Exemplo TIC (de hExemplo TIC (de háá alguns anosalguns anos……))
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Exemplo TIC ( recente e em particularExemplo TIC ( recente e em particular……))
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Key  Dell competitorsKey  Dell competitors

3Com
Acer
Apple Computer
Brother 
Industries
Canon
CDW
Cisco Systems
EMC
Enterasys
Extreme 
Networks
Fujitsu Siemens 
Computers
Gateway
Hewlett-
Packard
Hitachi

IBM
Lenovo
Matsushita
MPC Computers
NEC
palmOne
Epson
SGI
Sony
StorageTek
Sun Microsystems
Toshiba
Unisys
Source: Hoover's Inc. For 
PCs
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Exemplo TIC (SerExemplo TIC (Seráá assim???assim???……))
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Exemplo TIC Portugal (Que percurso? Que Barreiras? 
Que Oportunidades)
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O grau de abertura da economia portuguesa, 
medido pelo rácio entre o valor da soma das 
exportações e das importações de bens e o valor do 
PIB, a preços correntes, tem continuado a 
aumentar, atingindo 58,2% em 2007. 
Este rácio era de 73,8% considerando o valor
total dos bens e dos serviços. 
A taxa de cobertura das importações pelas 
exportações também aumentou nos últimos dois 
anos, situando-se em 65,9% em 2007,considerando 
apenas bens e 81,5%, considerando também o valor 
das transacções de serviços.

Comércio Internacional Portugal 2007
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A maior parte das trocas comerciais com exterior 
são efectuadas com os parceiros da União Europeia
(UE25), mas tem-se registado uma tendência para 
uma maior diversificação. 

Nas saídas, o peso da UE25 foi na ordem de 76,7% 
em 2007, mas em movimento descendente desde 
2000, ano em que esse peso atingira 81,6%. 

Do lado das entradas a tendência é semelhante,
embora se tenha iniciado um pouco mais tarde,
passando de 79,4%, em 2003, para 75,4%, em 
2007.

Comércio Internacional Portugal 2007
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Contudo, as trocas com o principal parceiro 
comercial, a Espanha, apresentam uma evolução 
algo diferente:

nas saídas, a tendência é claramente ascendente, 
sendo o peso em 2007 na ordem de 28,3%, face a 
19,3% em  2000;

nas entradas, verificou-se uma estabilização nos
últimos quatro anos mas após um continuado
aumento, tal que a proporção em 2007 se situava 
em 31,0%, 5 p.p. acima do que se verificava em 
2000

Comércio Internacional Portugal 2007
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O comércio de produtos de alta tecnologia na 
União Europeia registou uma evolução positiva, 
entre 1999 e 2004, segundo a última edição da 
publicação Statistics in Focus sobre Ciência e 

Tecnologia, divulgada pelo Eurostat. (2-10-2006)

Comércio Internacional Europa 2004
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Comércio Internacional Europa 2004

A Alemanha, cujo valor total das importações 
corresponde a 100 biliões de euros e 
exportações equivale a 112 biliões de euros, 
lidera a venda de produtos de alta tecnologia na 
UE. 

França, Holanda, Irlanda, Suécia, Finlândia e 
Dinamarca são os países da UE que registaram 
uma evolução positiva no comércio de alta 
tecnologia.A situação inversa verificou-se no 
Reino Unido, Itália e Espanha.
Devido ao aumento da exportação de produtos de alta 
tecnologia face ao decréscimo da importação, o défice das 
importações na UE diminuiu significativamente - de 43 biliões 
de euros em 1999 para 38 biliões em 2004.
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Comércio Internacional Europa 2004

Em países como Malta, Irlanda e Luxemburgo, a 
venda de produtos de alta tecnologia representa 
uma grande margem do comércio externo.

Portugal, à semelhança dos novos estados-membros 
da UE, registou um aumento significativo na venda 
de produtos de alta tecnologia

16,4% nas exportações e 4,5% nas importações.
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Nível de investimento em TIC (Fonte APDSI 2008):
Número de respostas  e Percentagem

DIMINUIU (Significativamente) …............................................................ 2r 
6,3%
DIMINUIU (Marginalmente)....................................................................... 8r 
25,0%
Não Houve Alteração……........................................................................... 14r 
43,8%
AUMENTOU (Marginalmente)................................................................... 8r 
25,0%
AUMENTOU (Significativamente)............................................................  0r
0 0,0%
TOTAL...................... 32r      100.0%

Mercado Interno Portugal 2008Mercado Interno Portugal 2008
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Nível de competitividade no mercado das TIC: (Fonte APDSI 2008):
Número de respostas e Percentagem

VAI DIMINUIR (Significativamente) ….................................................... 2r
6,3%
VAI DIMINUIR (Marginalmente)..............................................................  7r
21,9%
Não Haverá Alteração..........................................................................… 12r
37,5%
VAI AUMENTAR (Marginalmente).......................................................... 11r
34,4%
VAI AUMENTAR (Significativamente).................................................... ..0r
0 0,0%
TOTAL...................... 32 r  100,0%

Mercado Interno Portugal 2008Mercado Interno Portugal 2008



53

Mercado Externo TIC Portugal 2008Mercado Externo TIC Portugal 2008

Exmo. Dr. Francisco Velez Roxo,

Contactei o INE e a UMIC para obter a informação 
acerca das Exportações Portuguesas de TI nos últimos 5 

anos. Em ambos os casos a resposta foi negativa.

Voltei a insistir junto do CNEL, e estamos a aguardar 
uma resposta.

Aproveito para enviar o programa final do evento.

Votos de bom fim-de-semana.

Com os melhores cumprimentos,

Cristina Torres
Secretariado

__________________________________________________________
______________________

Rua Alexandre Cabral, 2C - Loja A
1600-803 Lisboa, Portugal

Tel.: +351 217 510 762
Fax: +351 217 570 516

E-mail: secretariado@apdsi.pt
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Façam favor de ser Felizes

Francisco Velez Roxo

fvroxo@gmail.com


