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TECNOLOGIAS

“Os jogadores mais
fortes vão sair
ainda mais fortes
depois desta crise”

AnaTorres Pereira
atp@mediafin.pt

A crise financeira ainda não
chegouàsempresastecnológi-
cas, tendo em conta o cresci-
mento verificado no terceiro
trimestre do ano. Para os vá-
rios“players”desta indústria,
estemomentoadversonopa-
noramaeconómicopoderáser
uma oportunidade para cres-
cer, mas algumas das empre-
sas não irão aguentar.

José Duarte, presidente da
SAP para a Europa, Médio
OrienteeÁfrica (EMEA),rei-
tera que a crise“é uma opor-

tunidade para o negócio”de
tecnologiasdeinformação.No
entanto, “só ficarão aqueles
que estiverem melhor prepa-
rados”para a nova estratégia
que os clientes estão agora a
desenharpara enfrentara cri-
se,acrescentouoresponsável,
ementrevista aoNegócios.

José Duarte, responsável
por53%donegócioglobalda
alemã SAP, diz que há uma
ondaglobalizadadepessimis-
mo.“Se nos afastarmos, ve-
mosqueonegóciocontinuaa
andar”,noentanto,“vaihaver
uma maior selectividade por
parte dos clientes”, porque a

estratégia do comprador“era
uma e agora é outra”. Peran-
te esta conjuntura, o gestor
consideraque“muitosdosjo-
gadores de nicho vão desapa-
receremuitos especialistasna
agenda antiga vão desapare-
cer,porquenãotêmespaçono
novo mercado”.No entanto,
outros“players”tambémirão
surgir. Agora, segundo José
Duarte, “os jogadores mais
fortes vão sair bastante mais
fortesenãotenhodúvidasque
sairemosmaisfortesdestacri-
se”.

Nanovaestratégiadasem-
presas estará a inovação –

“mas inovar de forma digerí-
vel”–, optimização do negó-
cio –“porque não há espaço
paragorduranasmargens”–,
‘compliance’–“temquehaver
zero compromisso para po-
dermos mudar”– e, por últi-
mo, os recursos humanos –
poder fazer ‘downsizing’, dar
formação” –, explica José
Duarte.

Comestaconjuntura,ape-
sar do crescimento da indús-
tria das tecnologias de infor-
mação, a SAP“é prudente”e
não avança com perspectivas
para 2009.Agora, uma coisa
écertaparaJoséDuarte,nofu-

turo“nãohánenhumaindús-
tria que não vá ser afectada,
nãohágeografianemsegmen-
to que ficará de fora, é uma
onda demasiado grande, glo-
bal e profunda”.

“Portugal nãoestá
muitodiferente”
JoséDuarte,quedeixouocar-
go de director-geral da SAP
Portugalem2003,dizquedes-
deentãoatéagoraoPaís“não
estáassimtãodiferente”.Ape-
sar de Portugal ter apetência
paraastecnologias,“nãoabra-
çaatecnologiacomumcarác-
ter de diferenciação e compe-

titividade”.E,aocontráriodo
País,“o mercado lá fora está
bastante diferente”.

Para o presidente da SAP
EMEA existem dois sectores
em Portugal que poderão fa-
zer a diferença em termos de
crescimento: a administração
públicaeabanca.Tudodepen-
de dos novos concursos a se-
rem lançados pelo sector pú-
blico.JoséDuarterecordaque
“o mercado da banca gasta
milhões de euros, mas muito
do‘software’queestánaban-
caaindaé‘Coboll’,quetem50
anos, por isso há um grande
espaço para crescer”.

Gestor da SAP acredita que a conjuntura
oferece oportunidades para as tecnológicas

José Duarte | A crise “é umaoportunidade parao negócio” das TI, diz o presidente daSAPEMEA.
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TRANSPORTES

Metro Sul do Tejo sem
modelo de financiamento
Filipe Paiva Cardoso
filipecardoso@mediafin.pt

O Tribunal de Contas (TC)
“chumbou”o modelo de fi-
nanciamento previsto no
acordo entre o Estado e a
Metro Sul do Tejo – a 20
anos e com o Estado a assu-
mir os encargos –para a ter-
ceira etapa da obra, que vai
levar o metro ligeiro ao Bar-
reiro.

O “chumbo” ao acordo
aprovado pelo Governo em
Conselho de Ministros em
Dezembro do ano passado
está agora a obrigar o Esta-
do a refazer o contrato com
a concessionária,de forma a
encontrarem-se novas for-
mas de pagamento e para
que o MSTconsiga arrancar
com as obras da terceira eta-
pa no dia previsto, isto é, no
final de Novembro.

Uma das formas encon-
tradas pelo Governo foi in-
cluirno Orçamento do Esta-
dopara2009aatribuiçãoda
verba em questão – 70 mi-
lhões de euros – à empresa,
mas, por essa via, este mon-
tanteapenasentrarános“co-

fres”daMSTnuncaantesde
Março do próximo ano.Por
isso, revelou José Luís Bran-
dão,presidentedaMetroSul
do Tejo ao Negócios, o Esta-
do procura agora que a Cre-
dip – Instituição financeira
de crédito dedicada à cons-
trução de infra-estruturas
públicas – adiante os 70 mi-
lhões à MST,recebendo pos-
teriormente o valor do Esta-
do, com juros.

A situação foi despoleta-
da ainda em 2006, quando,

em virtude de uma série de
atrasos na disponibilização
de terrenosdosdomíniospú-
blicoeprivadomunicipal,da
descoberta de vestígios ar-
queológicos e das alterações
introduzidas no traçado da
via, o Governo foi obrigado
a renegociar o contrato de
concessão com a concessio-
nária do Metro Sul do Tejo.
O Estado decretou então o
pagamentodeumaindemni-
zaçãode70milhõesdeeuros
à concessionária pelo atraso
na exploração da rede.

Agora,José Luís Brandão
acredita que esta é uma si-
tuação que poderá estar re-
solvida ainda esta semana,
lembrando, porém, que a
questão do financiamento se
arrasta desde 2006. Sobre
eventuais atrasos no avanço
da infra-estrutura do Metro
SuldoTejo,frutosdestesper-
calços,o presidente da trans-
portadora refere que“tal só
acontecerá se o dinheiro não
entrarnos cofres”da empre-
sa até à data do arranque da
terceira fase da obra,ouseja,
até 27de Novembro do cor-
rente ano.
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€ 70
Milhões
O Estado procura
uma forma rápida
de indemnizar o MST.


