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Nota de Abertura
0 desenvolvimento economico das empresas nao se exprime somente em
termos de crescimento dimensional, nao se mede apenas em volume de negocios,
em montante de lucro, em numero de trabalhadores, em partes de mercado; em
certos aspectos, o crescimento dimensional nao e mais do que um meio.
Alem disso, o desenvolvimento de uma empresa exprime-se sempre em
rela<;ao a alguma coisa. Existem empresas que 'c ontribuem para a realiza<;ao das
pessoas, para o enriquecimento da colectividade, para a qualidade de vida.
Tambem ha aquelas que sao travadas na sua dimensao, empresas que vivem
como parasitas, de subven<;6es, que se destinam a alimentar unicamente as
ambi<;6es de alguns.
No<;ao essencialmente relativa, o desenvolvimento de uma empresa mede-se, portanto, em importancia e qualidade. Exprime-se em superficie incerta,
porque contem dados quantitativos e qualitativos e porque as medidas sao
tomadas tanto dentro como fora. Por isso, a no<;ao de desenvolvimento come<;a
por por a empresa problemas de defini<;ao, de finalidade e de conhecimento de
si mesma, levantando problemas de impacto ambiental, de qualidade dos
produtos e processos, de praticas de gestao de recursos humanos, de estrategias
comerciais e financeiras, numa palavra, de know-how.
Sabe-se que o termo know-how nao e senao a abreviatura de to know-how to
do it, nao tendo a sua tradu<;ao nas linguas nacionais obtido grande exito. Tambem
entre nos se prefere usar a contrac<;ao, sendo muitas as defini<;6es deste termo
dadas por organismos internacionais. A mais aceite, estabelece que, quer se trate
de produtos ou processos, o know-how e constitufdo pelo conjunto ou uma parte
de conhecimentos necessarios a sua elabora<;ao e funcionamento.
Compreende-se assim que, em teoria, cada ramo da empresa pode constituir,
por si proprio, o objecto de um know-how parcial. Neste sentido, o know-how e
urn facto imaterial que pode influenciar a competitividade a favor das empresas
ou das pessoas. E este conhecimento tecnico ou de organiza<;ao que promove,
efectivamente, que o desenvolvimento de uma empresa se tome, por isso, um
factor economico.
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Oeste modo, a vantagem que uma empresa ou uma pessoa pode tirar de
urn know-how cuidado pode nao ser apenas o lucro econ6mico imediato, mas
uma vantagem projectada no futuro e, portanto, mais proporcionada e
interessante, conquanto que a analise do estabelecimento e das suas tecnicas
seja particularmente programada e executada.
Nao obstante, com frequencia se constata que o know-how das empresas
nem sempre conduzem a urn resultado global satisfat6rio, por os diferentes
departamentos funcionarem independentes uns dos outros, como urn fim em si
pr6prios. 0 primeiro problema que se levanta e 0 de permitir que cada unidade
tome consciencia do papel que desempenha na obtenc;ao do objectivo global da
empresa. Ou seja, cada acc;ao encetada por uma dessas unidades deve ter em
conta as interacc;oes que existem com as outras.
As diferentes partes de urn sistema estao geralmente ligadas entre si por
meio de ajustamentos. Assim, a saida de uma entidade torna-se uma entrada
para uma ou varias outras. Logo, como toda a saida e o resultado de certas
transformac;oes, percebe-se facilmente, que derivando as transformac;oes de
tomadas de decisao ou de aplicac;oes de processo, a importancia de todos quantos
trabalham numa organizac;ao sejam possuidores do know-how adequado as suas
func;oes e responsabilidades. Em prindpio, todas as pessoas sao portadoras de
germes de inovac;ao, sendo por vezes a £alta de metodo que nao permite a sua
realizac;ao, mas e sempre o meio ambiente que os mata.
Esta edic;ao de "Lusiada - Economia & Empresa", reline uma serie de contributos, com preocupac;oes teorias e metodol6gicas que vern na linha das
considerac;oes anteriores. Inclui analises sobre os seguintes temas: os instrumentos
de gestao de valor e de ligac;ao entre a estrategia e o desempenho das empresas;
a divulgac;ao financeira e contabilistica das empresas no quadro do corporate
reporting; a qualidade como factor de competitividade das PME's; as politicas de
recrutamento dos recursos humanos; a importancia e o valor da satisfac;ao no
trabalho; as potencialidades e debilidades do sistema nacional de inovac;ao; as
linhas estrategicas do sector financeiro da economia.
0 primeiro artigo trata os modelos de avaliac;ao como instrumentos de
gestao de valor e de ligac;ao entre a estrategia e o desempenho das empresas.
As autoras, Leonor Ferreira e Manuela Sarmento, apresentam uma metodologia
baseada na sistematizac;ao dos modelos directos e indirectos e discutem as
particularidades dos processos para 0 calculo do goodwill.
0 segundo artigo, de Ricardo Pinheiro, apresenta as metodologias de execuc;ao do processo de transposic;ao das demonstrac;oes financeiras das empresas,
expressas em moeda estrangeira. A metodologia inclui a respectiva divulgac;ao
no ambito das obrigac;oes de relato financeiro e contabilistico das empresas
(corporate reporting).
Os sistemas de gestao da qualidade nas PME's eo tema do terceiro artigo.
As autoras, Elisabete Correia e Sara Sousa, analisam as dificuldades de aplicac;ao
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das normas ISO 9000 nas PME's e questionam sea revisao do normativo podeni
ultrapassar as dificuldades e contribuir para a motiva<;ao destas empresas para
a certifica<;ao do sistema de qualidade.
Jose Cardim assina o quarto artigo sob o tema da polftica de recrutamento
dos recursos humanos para o crescimento da qualifica<;ao nas organiza<;oes. 0
autor refere que o problema da qualifica<;ao dos recursos humanos nao se pode
localizar apenas do lado da oferta de educa<;ao e de forma<;ao, mas tambem do
lado da procura de qualifica<;6es. Acrescenta que existem "maos invisiveis" que
condicionam o crescimento da qualifica<;ao nas organiza<;6es e o nivel global da
economia.
0 tema do quinto artigo trata a problematica da satisfa<;ao no trabalho na
emergencia dos comportamentos civicos e organizacionais. 0 autor, Francisco
Rocha, analisa a importancia de determinantes / moderadores, como a personalidade, justi<;a e politica organizacional, que vao mais alem dos determinantes
classicos que, ate aqui, tern sido negligenciados.
As potencialidades e debilidades do sistema nacional de inova<;ao em
Portugal e o tema do sexto artigo. 0 autor, Teixeira da Costa, apresenta urn
estudo quantitativa com a introdu<;ao de metodologia inovadora, assente em
indicadores comp6sitos, para demonstrar o handicap de Portugal relativamente
a alguns paises da Europa Central e Oriental, relativamente a performance de
capital humano e infraestruturas cientificas e tecnol6gicas.
0 ultimo artigo desta edi<;ao, apresenta as linhas estrategicas do sector
financeiro em Portugal no passado recente e perspectivas de desenvolvimento.
0 autor, Ruben Raposo, procura contribuir para a compreensao do fen6meno de
concentra<;ao bancaria, quer a nivel do sistema financeiro em geral, quer do
proprio ambiente econ6mico e social.
Esperamos, com estes conteudos te6ricos e empiricos, contribuir para a
divulga<;ao de recentes abordagens conceptuais e metodol6gicas da economia e
da gestao. Ficara nas maos dos que, sabendo utilizar estes meios novos, poderem
elaborar as estrategias dos desejos futuros.
0 DIRECTOR
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