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"O Estado tem
a ganhar com
o 'outsourcing 1 "

João Duque acredita que o Estado reduziria
custos e ganharia eficiência se recorresse ao

'outsourçing'.

Oque pode o 'outsourcing' fazer pelas PME?

Destaco a flexibilidade, o custo, o benefício da

qualidade e da gestão profissional do fornece -
dor ou prestador dos serviços, o ganho de

concentração e especialização nas actividades

chave, ou até alguma tensão positiva na enti-
dade terceira que, ao sentir-se dependente da

boa prestação, tenta mantê-la, melhorando o

resultado final.
E pelas grandes empresas?
Por vezes pode pensar-se que as grandes em-

presas nada têm a ganhar em praticar o

'outsourcing', mas não é verdade. Ao desta-
carem-se áreas de actividade da empresa que
não são 'core' e ao darmos uma missão autó-

noma a essas áreas, ganhámos em termos de

práticas de qualidade, alinhamento de custos

e condições de trabalho com o mercado e

também em aumento de volume de negócios,

que pode chegar aos 30%. As áreas de negócio
que se tornam independentes começam a

olhar para o mercado como fonte de cresci-

mento, o que antes, internalizadas, não iria
suceder. E assim se ganha novamente em ter-
mos de custos e qualidade de serviço. Olhan-
do para esta forma de actuar não tenho dúvida

que o 'outsourcing' é muito útil não só para as

empresas, como também para organizações
sem fins lucrativos ou até para o Estado.

Em que medida?
O Estado muito poderia ganhar em autonomi-
zar boas áreas de actividade que passariam a

ser centros geradores de resultados em lugar
de centros de custos. Além disso, pode ga-
nhar, porque retira da alçada dos contratos de

trabalho para os encaixar na alçada da presta-
ção de serviços. Nesse sentido privatiza a eco-
nomia sem perder o controlo do 'core' da sua

actividade. ¦ R.C.


