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A referência a necessidade de redução da despesa do Estado é muito frequente e de tanto ser invocada já 

se aproxima da trivialidade. No entanto, poucas sáo as soluções que se conseguem apontar, esbarrando as 

recomendações nos obstáculos do costume: a rigidez da nossa legislação laboral associada ao poder e 

cultura dos sindicatos e a vontade política para colocar em causa alguns dos 675 mil funcionários e suas 

famílias (número de votos que nenhum governo quer fazer perigar). 

Trata-se, portanto, de pseudo-soluções, uma vez que vêm a priori inquinadas pela náo possibilidade de 

execução. 

FUNÇOES DE SUPORTE: UM FARDO PESADO NAS CONTAS DO ESTADO 
Como forma de ultrapassar o estágio das pseudo-soluções, esbo~arei neste artigo uma recomendaçáo que 

julgo poder contornar, pelo menos parcialmente, os obstáculos referidos. 

Relembro que esta soluç5o tem mesmo de surgir, uma vez que o custo anual dos 675 mil funcionários 

públicos ascendeu em 2009 a cerca de 22 mil milhões de euros, valor que daria para amortizar totalmente 

a dívida do Estado em seis anos, ou para acomodar o fundo que foi criado para fazer face a catástrofe 

ambienta1 criada por uma petrolífera nos EUA. 

Mas abordemos, então, a solução preconizada, náo sem antes apontar algumas questões quecolocariamos 

normalmente no sector privado, masque aqui descartamos (umavez mais, para não introduzir factores que 

possam perigar a implementaçáo da soluçáo proposta). 



Serviriam estas questões para aferir qual o nível de optimi- 

zação de que partiríamos: 

1) Já foram eliminadas actividades inúteis (que não 

acrescentam qualquer valor)? 

2)  Já centralizámos todas as actividades comuns aos 

vários departamentos ou unidades de negócio 

(serviços partilhados)? 

3) Já automatizámos todos os processos automatizá- 

veis? 

Como se trata do Estado, saltaremos estas questões, mas 

registamos, por exemplo, que em relação a pergunta 3) a 

nossa administração pública conseguiu, naquilo que são as 

chamadas actividades de front-end (para os cidadãos), atingir 

o primeiro lugar no ranking do eGov, tendo saído da 13.a 

posição em 2004. Só que as actividades de front-end dão 

bastante mais votos do que as de back-ofice (administrativas) 

e, por isso, estas últimas vão ficando paratrás nas prioridades. 

Concentremo-nos, pois, nas actividades de back-office, que 

incluem as informáticas, as contabilidades, o processamento 

de salários, as compras, a gestio documental e arquivo, etc. 

Náo sei quantos funcionários doqEstado desempenham hoje 

esse tipo de actividades, mas vamos imaginar que são cerca 

de 20%. Utilizarei aqui o expediente argumentativo de 

considerar este valor como correcto, até que alguém prove o 

contrário (expediente conhecido por Adlgnorantiam) ... 

Sendo este valor correcto, e eliminando aqui as diferenças 

salariais que poderão existir entre os funcionários que 

desempenham funções de suporte e os outros, estaremos a 

falar de uma fatia de 4,4 mil milhões de euros que 6 

susceptível de ser optimizada. Claro está que as funções 

administrativas não se poderão eliminar na totalidade. Mas 

imaginemos que alguém diz que as pode executar com um 

custo25-30% mais baixo. Nessecaso estaremosafalar de uma 

poupança potencial de cerca de 1.2 mil milhóes de euros. 

A POSSIBILIDADE DE REDUZIR CUSTOS 

COM FUNÇÕES DE SUPORTE 

ATRAVES DO "OUTSOURCING" 

Como é que podemos obter os tais 2530% de poupança? 

Através de contratos de outsourcing com privados. Esta 6 a 

solução que hoje gostaria de (voltar a) recomendar 

vivamente, sendo, aliás, a segunda vez que o faço nos 

últimos cinco anos, já que em artigo publicado em 2005, sob 

o título "7 Razães para adoptar (já!) o outsourcing na 

administraçãopública: elencava um conjunto de razões para 

que esta medida fosse tomada a curto prazo, tendo dedicado 

um parágrafo a explicação do sentido de urgência: 

"Hoje os privados que actuam nas áreas de tecnologia estüo 

dispostos a integrar pessoal oriundo da administração pública. 

Porquè? Porque essas pessoas, que estão ligadas as funçães 

adminfstrativas e tecnol6gicas. têm taxas de ocupação reais 

baixissimas; o que significa que, se integradas numa empresa 

como a ò'utsourcing, 5.A. poderiam ser colocadas também 

noutros projectos, maximizando a sua produtividade. Por outro 

lado, ao dia de hoje, as necessidades de investimento na 

modernização dos processos administrativos e na gestão dos 

sistemas de informação 4 muito grande, fazendo antever uma 

procura bastante interessante nos próximos anos. Então e se o 

Estado se atrasar na adopção destas soluções?Será natural que 

os privados já nóo estejam tão interessados como estão hoje. 

Porquè? Porque, ao ritmo de contraração na adminbtração 

pública, amanhã já não serão 700 para integrar nos quadros 

dos privados mas sim200, eaprocurapotencialjá nãoserá 100, 



mas sim 50. Mais gordura para absorver e menos procura para 

atender, portanto. E esta a razão do "já"no títuio do artigo."(in 

Prémio, 29 de Julho de 2005, adaptado) 

Note-se que entre 2005 e 2009 os custos com pessoal, muito 

desse pessoal afecto a funções de suporte, aumentaram 

cerca de mil milhóes de euros por ano. Mil milhões de euros 

significam fazer mil contratos de um milhão de.euros por 

ano! Ou quase três contratos de um milhão de euros por dia! 

E isto foi só o que incrementaram os custos com pessoal. c 
incontornavelmente muito dinheiro! 

Mas voltemos à solução de outsourcing. Note-se, repito, que 

não estamos aqui a falar de funções críticas a um bom 

desempenho nos serviços prestados pelo Estado aos 

cidadãos e empresas, mas do outsourcing de funções que são 

transversais a qualquer sector de actividade, podendo ser 

executadas tão bem ou melhor por privados do que pela 

administração pública. 

Antes de avançar, porém, convém aqui clarificar o que se 

entende por outsourcing. Trata-se de uma subcontratação de 

serviços profissionais (profissionais, no sentido em que se 

dirigem ao mercado empresarial, ou do tipo b2b, como 

diríamos modernamente), em que o fornecedor assume um 

conjunto de actividades que antes eram desempenhadas 

pelo cliente, garantindo a este último um determinado nível 

de serviço, que poderá ser o número de facturas processadas, 

disponibilidade das infra-estruturas informáticas, etc. Não se 

trata, portanto, nem de um projecto, que tem uma duração 

normalmente mais delimitada no tempo e visa a consecução 

de um outputfinal, nem, por outro lado, de um fornecimento 

de mão-de-obra para executar um certo número de 

actividades. Trata-se, como dissemos, de um serviço 

continuado e em que o compromisso assumido con- 

tratualmente é o do cumprimento de níveis de serviço 

(também conhecidos como SLA). 

Não incluímos, portanto, no conceito de outsourcing aqueles 

serviços muitas vezes considerados supérfluos e a evitar pelo 

Estado, que se traduzem em estudos quevão parar a gavetas 

ou, por outro lado, a força de trabalho que transferimos da 

rubrica de custos com pessoal para a rubrica de forne- 

cimentos e serviços externos. 

Feito este esclarecimento, determinante para saber do que 

estamos a falar, podemos continuar o esboço da solução 

preconizada. 

Perguntarãoagora os leitores mais cépticos:"E o queé que se 

faz ao pessoal que antes desempenhava as actividades ora 

transferidas!" A resposta constitui o núcleo da solução para 

um dos principais problemas da despesa pública e é: 

transferem-se para os fornecedores de serviços de 

outsourcing, privados, que vierem a prestar o serviço. 

Dirão agora os tais cépticos: "Mas isso só acontece se as 

pessoas se quiserem transferir do público para o privado ..." 
Respondemos nós: é verdade, mas 6 para incentivar esta 

transferência que teremos que trabalhar na legislação laboral 

e com os sindicatos. 

Concentremo-nos, então, na protecção dos direitos dos 

trabalhadores. 

Primeiro, há certos sectores, como é o caso da informática, 

em que os trabalhadores preferem integrar uma empresa 

que seja especialista no seu rnitier, do que continuar numa 

carreira limitada no âmbito daquilo que é a sua 

especialidade. Não é difícil compreender que uma 

multinacional que actue na área das tecnologias de 

.informação consiga oferecer uma carreira mais atractiva a 

um trabalhador dessa área do que o Estado. O trabalhador 

pode, assim, transferir-se voluntariamente, porque vê que 

pode chegar mais longe na sua carreira e correspondentes 

benefícios salariais. 

Depois, a transferência dos trabalhadores teria de envolver 

um compromisso por parte da empresa de outsourcing de 

que nenhum dos direitos dos trabalhadores, incluindo a sua 

antiguidade, seria reduzido. Mais, as empresas privadas 

poderiam criar incentivos a transferência através dos 



A primeira medida 

que se impõe 

implementar de imediato 

é a de não admitir 

uma pessoa que seja 

para funções de suporte. 

Se alguma entidade 

pública tiver uma 

necessidade urgente 

de preencher uma vaga 

para este tipo de funções, 

poderá sempre encontrar 

pessoal excedentário 

em outras instituições 

na esfera do Estado. 

chamados siyniny bonus, em que o trabaihador receberia um 

prémio logo na data de admissão (salvaguardada que 

estivesse uma garantia de permanência), ou, complemen- 

tarmente, através do pagamento de prémios por desem- 

penho. 

Finalmente, poderia existir uma possibilidade de regresso à 

função pública caso a empresa prestadora de serviços, 

designadamente por extinção do contrato com o Estado, não 

precisasse mais do trabalhador. 

Salvaguardados que estivessem os direitos dos traba- 

lhadores, teríamos de ajustar a lei laborai ao facto de os 

mesmos não poderem recusar um trabalho que não 

diminuísse nenhum dos direitos adquiridos e, simuita- 

neamente, pudesse adicionar beneficio8 a situação iaboral 

anterior. Esta obriyatoriedade de transferência poderia ser 

assegurada por uma opção que o trabalhador teria de fazer 

de ou i) transferir-se, ou ii) sair da função pública com uma 

indemnização calculada segundo o que estivesse estabe- 

lecido na lei para estes casos. 

Os sindicatos podiam, ainda assim, mostrar-se contra esta 

alteração legal? Podiam, claro, vivemos num pais livre. Só não 

consigover bem que interesse do trabalhador éque estariam 

a proteger. Seria o direito não já ao trabaiho, mas a um 

trabaiho específico do qual o trabaihador não quer abdicar, 

mesmo que no novo trabaiho possa ter condiçóes mais 

vantajosas. Ora, parece-me que esta protecção do trabalho 

específico já é excessiva. 

Perguntará0 ainda os tais cépticos como 6 que um privado 

consegue essa magia de reduzir custos em 25.30%. A 

resposta a esta questão terá de ser dividida em três partes: 

aumento de produtividade, aumento da taxa de ocupação 

dos recursos transferidos e redução do custo unitário 

médio. 

Os aumentos de produtividade derivam de os trabalhadores 

integrarem empresas que se especializaram em determinado 

ramo das funções de suporte, obtendo, por esta via, uma 



muito superior proficiência dos seus colaboradores. Com 

efeito, não só o trabalho é repetido mais vezes, originando 

economias de experiência, como, ainda, as empresas 

especialistas são detentoras de metodologias e ferramentas 

que desenvolveram e divulgaram, de modo a aumentar as 

taxas de produtividade. Penso que ninguém duvidará que um 

colaborador de um fornecedor de serviços de informática 

deverá conseguir instalar um servidor em muito menos tempo 

do que um trabalhador de uma empresa noutro sector. 

Os aumentos das taxas de ocupação derivam da conjugação 

de vários factores que se reforçam mutuamente. Primeiro, 

convém esclarecer que a taxa de ocupação, ou seja, o tempo 

que o colaborador está a desempenhar funções susceptíveis 

de ser facturadas aos clientes (internos ou externos), não será 

mascarada com insuficiências de produtividade. Com efeito, 

se assim não fosse, um colaborador poderia estar seis horas a 

fazer trabalho susceptível de ser facturado, mas parte desse 

tempo ser apenas para compensar a falta de proficiência que 

ele tivesse no desempenho das suas tarefas (por redução ao 

absurdo, em vez de instalar dez servidores em seis horas, 

instalariam apenas um!). Depois, devemos igualmente 

esclarecer que a taxa de ocupação também não inclui tarefas 

que não acrescentem valor ao cliente. Assim, o colaborador 

até pode estar todo o tempo a teclar no seu computador, 

mas parte desse tempo ser passado em sites Iúdicos ou em 

desenvolvimento de ourputs que não são minimamente 

necessários as empresas que integram. Feitas estas duas 

depurações, rapidamente chegamos 2 conclusão que, as 

taxas de ocupação reais dos colaboradores das empresas 

"comuns" (isto é, não especialistas em outsourcing) poderão 

não ultrapassar os 50% das horas laborais de referência. 

Assim sendo, rapidamente chegamos a conclusão que 

quando esse recurso passa para uma empresa de 

outsourcing, esta poderá facturar o dobro do tempo que 

antes o colaborador trabalhava. 

Finalmente, nas empresas "comuns" as pessoas tendem a 

ganhar senioridade a mais para as funções que estão a 

desenvolver, ao contrário do que se passa com as empresas de 

outsourcing que, com taxas de rotação habitualmente mais 
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elevadas e com possibilidade de adequar a senioridade 

requerida ao tipo de função a desempenhar, até porque têm 

mais colaboradores juniores por cada colaborador sénior, 

poderão conseguir médias etárias por serviço/actividade mais 

baixas, com a consequente redução do custo médio unitário. 

Resumindo, os privadosconseguem poupanças significativas 

porque i) ensinam as pessoas a ser mais produtivas, ii) 

concentram-nas no trabalho estritamente necessário (com 

valor acrescentado) e iii) colocam jovens em início de carreira 

(que tanto precisam de trabalho) a fazer trabalhos que não 

exigem mais do que um a dois anos de antiguidade na 

função. 

MEDIDAS QUE URGE IMPLEMENTAR 

DE IMEDIATO 

Passemos agora a abordar algumas das decisóes que urge 

tomar se quisermos implementar esta solução. 

A primeira medida que se impóe implementar de imediato é a 

de não admitir uma pessoa que seja para funções de suporte. 

Se alguma entidade pública tiver uma necessidade urgente de 

preencher uma vaga para este tipo de funções, poderá sempre 

encontrar pessoal excedentário em outras instituições na 

esfera do Estado. Com efeito, relembramos que, sendo estas 

funções comuns a qualquer sector de actividade ou 

instituição, a permutabilidade, a mobilidade, de funções 

atinge um nível máximo. Não se trata, pois, de passar alguém 

do Ministério das Finanças que estava no atendimento do IRS, 

com todo o saber acumulado que isso implica, para o 

atendimento da Segurança Social, com todo o saber 

acumulado diverso que isso implica, ou vice-versa. Trata-se, 

antes, de passar alguém que estava a fazer contabilidade ou a 

processar salários no Ministério das Finanças para a Segurança 

Social, levandoconsigoo tal know-howdetipotransversal (isto 

é, aplicável a qualquer sector ou instituição) que se adquire a 

fazer contabilidade ou a processar salários. 

Relembramos: não mais admitir uma pessoa que seja para 

funções de suporte. 



A segunda medida que se impõe é levar a efeito um 

programa de identificação de todas as pessoas que 

desempenham estas funções no Estado, elencando essas 
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funções de forma exaustiva, e com base nesse levantamento 

fazer o cálculo exacto dos custos incorridos quer com pessoal 

interno, quer com subcontratação. 

Como terceira medida, impõe-se lançar cadernos dé 

encargos para o mercado nos quais se estabeleça como 

preços máximos de adjudicação a privados valores que 

sejam os tais 25-30% mais baixos (percentagem a confirmar) 

do que os custos incorridos actualmente. De igual modo, 

importa definir os níveis de serviço standard que se espera 

para as várias organizações na esfera do Estado, apro- 

veitando para eliminar exigências desnecessárias (como seria 

o caso de uma instituição ter um parque de 20 servidores, 

quando se a mesma recorresse a maiores índices de 

virtualização e gestão de aplicações esse número podia 

descer para cinco ou dez). 

Concomitantemente, o Governo terá de começar a negociar 

com os sindicatos alterações legislativas que possibilitem a 

transferencia dos trabalhadores do Estado para o sector 

privado, salvaguardando o direito ao trabalho, mas não 

necessariamente, como dissemos, ao trabalho específico. 

Aqui, naturalmente, os sindicatos poderão ter um papel 

cooperante ou não cooperante, dependendo da sua 

predisposiçáo para colocar o interesse nacional acima dos 

interesses individuais ou corporativos. De todos os modos, 

não vejo qual o obstáculo (razoável e fundamentado) que os 

sindicatos possam levantar à transferência dos tra- 

balhadores do público para o privado, desde que as pessoas 

conservem o direito a regressar ao Estado quando 

terminado o contrato de outsourcing. Pessoalmente acho, no 

Uma vez tomadas as medidas que possibilitam a decisão de 

avançar com o outsourcing, restará iniciar os respectivos 

processos concursais ... 

COMO UMA MEDIDA QUE VISAVA 

REDUZIR CUSTOS PODE TAMBEM 

FOMENTAR AS EXPORTAÇÕES 

Transferidas as pessoas para os prestadores de serviços de 

outsourcing, esses prestadores vão necessitar de rentabilizar a 

capacidade adicional com que ficam. Se estivermos a falar de 

um quinto de 675 mil pessoas, ou seja cerca de 135 mil 

pessoas, e reduções de 25-30% deste valor, poderemos estar 

a falar de ordens de grandeza em torno das 34 a 40 mil 

pessoas, que poderiam gerar um volume de facturaçáo médio 

de 2.4 mil milhões de euros (no fundo, correspondendo a um 

markup de 2 face aos 1,2 mil milhões de poupança referidos 

acima). Se, conceptualmente, assumssemos que esses 2.4 mil 

milhóes fossem canalizados integralmente para exportaçáo 

(por dificuldades de absorçáo de um mercado interno 

relativamente estagnado), entáo estaríamos a dizer que uma 

medida que na sua origem visava sobretudo a redução de 

despesa pública, vem a revelar-se igualmente capaz de gerar 

mais 16% de exportações de serviços, as quais em 2009 

ascenderam a 14.7 mil milhóes de euros. 

Uma medida que, simultaneamente, actua sobre duas 

alavancas táo importantes para a redução do nosso défice - 

a reduçáo da despesa pública e o aumento das exportações 

-pode ser negligenciada, apenas porque náo se conseguem 

acordos com os sindicatos ou porque não há coragem de 

suprimir os falsos pequenos poderes que as equipas grandes 

dão aos seus chefes? 

entanto, que esta última opção acabará por náo ser Náo me parece que haja margem de manobra para isso. >< 
exercida, já  que acredito que a possibilidade de fazer uma 

carreira mais longa (e eventualmente internacional) num 

métier de que se gosta irá oferecer bastante mais atractivos 

do que o regresso ao sector público, onde, aliás, se parou de 

recrutar e, naturalmente, de premiar desempenhos ou 

carreiras numa actividade que se decidiu externalizar. 


