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1. Mobilidade: ideias e promessas
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Uma visão integrada da mobilidade: a promessa

Redução nos custos de 
comunicar e de negociar entre 
indivíduos ou empresas, em 
áreas geográficas diferentes

Progresso tecnológico nos 
transportes
Progresso tecnológico nas 
telecomunicações

Mais acesso aos Mais acesso aos 
mercadosmercados

Mais e melhor Mais e melhor 
concorrência

Morte da distânciaMorte da distância

concorrência
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2 Mobilidade pessoal
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Fonte: Confraria, J., Sousa, S.,  Silva, 
F., 2004, Encontros Millenium BCP.

≥ 10%

5% - 10%

Legenda:

2% - 5%

< 2%

Nota: Santarém, saídas para a AML. Guarda, saídas para todos os distritos adjacentes

Mobilidade Mobilidade 
geográfica. geográfica. 

Saídas para fora Saídas para fora 
dos distritos,  dos distritos,  

trabalho e escola, trabalho e escola, 
em % população em % população 
de cada concelho de cada concelho 

Distrito de SantarémDistrito de SantarémDistrito da GuardaDistrito da Guarda
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Economia digital permite uma alternativa?

• Reduzir custos de 
deslocação

• Reduzir custos 
ambientais

• Reduzir custos para as 
empresas
– Teletrabalho
– Video conferência
– …

TIC podem reduzir este tipo 
de mobilidade:
– Acesso á informação por 

via electrónica
– Trabalho á distância
– Compras electrónicas
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Limites à redução da necessidade de mobilidade geográfica através do 
uso de tecnologias da informação e de comunicações

Mais em geral:
– Queda da coesão das redes 

tradicionais baseadas nas 
relações humanas directas e ao 
longo do tempo

– Declínio de valores 
comunitários

Um exemplo de teletrabalho

– Organização interna das 
empresas

– Restrição F2F
– Interacção dentro das 

empresas e as 
oportunidades de carreira

– Função de gestão e o 
objectivo do controlo Queda de confiança entre 

agentes económicos e maiores 
custos de transacção
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Restrições em infraestruturas físicas e sociais

• O comboio e o relógio 
• A mobilidade e …

– Interacção social nas 
comunidades locais

– Treino no trabalho 
cooperativo com base em 
redes de comunicações

– Treino na utilização de 
meios de informação e de 
comunicações

– …

• Instalações de 
telecomunicações em edifícios 
residenciais

• Adaptação dos edifícios 
residenciais a maior tempo de 
utilizaç

• Terminais
• Serviços integrados e 

convergentes – barreiras 
regulamentares
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2 Mobilidade e localização das empresas
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Mobilidade: promessas

•• Mais acesso aos mercadosMais acesso aos mercados
–– De pequenas empresasDe pequenas empresas
–– De novas empresasDe novas empresas
–– De empresas em regiões De empresas em regiões 

mais pobresmais pobres
–– De empresas em países De empresas em países 

menos desenvolvidosmenos desenvolvidos
•• Mais e melhor concorrênciaMais e melhor concorrência

• Ganhos para os consumidores
• Ganhos de eficiência resultantes 

de novos serviços mais baratos 
ou de formas mais baratas de 
produzir serviços já existentes

• Ganhos de eficiência resultantes 
de reduções de poder de 
monopólio

• Desenvolvimento regional mais 
harmonioso

• Redução do fosso de 
desenvolvimento entre países 
ricos e países pobres
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Mobilidade: restrições 
Confiança

• Investimentos em reputação
– Certificação
– Constituição de marcas• Economia digital em geral 

reduz a confiança
– Falta de contactos F2F

• Mais informação
– Mas informação 

quantitativa
– …e nem sempre 

certificada
• A tentativa de aproveitar possibilidades 

de mobilidade pode exigir que se 
suportem novos custos

• Indústrias mais concentradas
• Menos concorrência do que o previsto
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Mobilidade: restrições 
A natureza do produto e as cadeias de valor

• TICs e alteração da cadeia de valor do 
negócio

– Transferência de excedentes para 
empresas de software, de segurança, de 
telecomunicações, de conteúdos

– Complexidade tecnológica como 
barreira á entrada

– Investimento prévio em reputação 
necessário para gerar confiança em 
transacções anónimas

• Nem todo o conhecimento é digitalizável
• Nem toda a informação é digitalizável

• Necessidade de contactos pessoais 
(F2F)

• Novas combinações de contactos 
pessoais e electrónicos

• Os ganhos da mobilidade existem 
mas podem reforçar assimetrias de 
desenvolvimento regional ou nacional 
pré existentes
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Mobilidade: restrições 
Localização dos investimentos

A distância é importante!

– Economias de aglomeração
– Necessidade de garantir condições de 

acesso rápido e seguro a fornecedores e 
a clientes…

…reforça economias de aglomeração

• A distância 
– dos mercados
– dos centros económicos

não é importante para a localização dos 
investimentos?

• Se a distância não é importante, outros 
factores passam a ser relativamente mais 
importantes!

Restrições à mobilidade geográfica dos investimentos, designadamente 
processos de deslocalização para regiões mais pobres
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Mobilidade: restrições 
Universalização

Universalização de acesso aos serviços da sociedade de 
informação
– Acesso a redes e serviços de telecomunicações
– Acesso a serviços da sociedade da informação
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Em conclusão: implicações sectoriais diferenciadas da 
mobilidade

Confiança Digitalização da Complexidade Economias de 

Reputação informação tecnológica aglomeração

Turismo Hotelaria

Têxtil e vestuário

Software

Maior facilidade em ultrapassar com vantagem barreiras á mobilidade
Menor     "          "             "                 "             "               "
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