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IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 

A Finantech encontra-se num momento chave do seu crescimento. Conquistado o 

mercado nacional e passados 2 anos sobre o início do processo de internacionalização para os 

mercados culturalmente mais próximos (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e 

Espanha), põe-se agora a questão: onde investir a seguir? 

Esta questão pode ser respondida com vários cenários para o futuro: 

 Não investir em novos mercados, fornecendo novos serviços a clientes internos, ou 

investindo em reforçar a presença em Espanha e nos PALOP; 

 Investir em Economias emergentes, aproveitando a instalação dos mercados para 

impor o Sifox de raiz; 

 Investir em Economias maduras, contrariando a natural desvantagem de dimensão 

apostando em parcerias para nichos de mercado, usando como factor de sucesso a 

adaptabilidade que uma pequena empresa oferece e usando esta presença como 

cartão de visita para investimentos futuros; 

 Seguir os clientes internacionalizados e investir em “Mercados Millennium” (onde 

o Millennium BCP já tenha presença) ou em outras representações dos Bancos 

Internacionais presentes em Portugal e que são já nossos clientes (BBVA, Barclays 

e Santander). 

 

O objectivo deste trabalho é assim estudar estas hipóteses de crescimento da Finantech. 

Vale a pena internacionalizar? Qual a linha que deve ser seguida nesta internacionalização? 

Como deve ser a estratégia para maximizar os proveitos trazidos por essa estratégia? 

Este trabalho pretende assim apresentar a empresa, os seus produtos e a sua evolução 

para depois passar ao estudo de qual será o país e qual será a estratégia para esse país que 

interessam seguir no seu processo de crescimento. 

 

Este trabalho visa assim apontar uma direcção, evitando que se cometam erros que, 

gastando as reservas da empresa, a enfraqueçam, sendo assim relevante não só para apontar 

como a fazer crescer, mas também para a manter activa e com capacidade de resposta às 

necessidades sempre em evolução do mercado. 
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1. Resenha Teórica1. Resenha Teórica1. Resenha Teórica1. Resenha Teórica    
 

A escolha da forma mais correcta de penetração nos mercados depende da vontade dos 

decisores empresariais, do seu modo de conceber o desenvolvimento da empresa, bem como 

da existência de barreiras, regulamentos ou estruturas internas de cada país que constituem 

condicionantes das escolhas realizadas. Acresce que os diferentes modos de 

internacionalização correspondem a diferentes fases da evolução e do crescimento das 

empresas, e são efectuados tendo em consideração as condições da própria empresa e toda 

uma panóplia de instituições que interagem com a mesma. 

 

Análise Interna Vs Análise da EnvolventeAnálise Interna Vs Análise da EnvolventeAnálise Interna Vs Análise da EnvolventeAnálise Interna Vs Análise da Envolvente    
Para ganhar este desafio e considerando os factores de competitividade mais 

importantes, as PME deverão realizar uma reflexão estratégica sobre a análise interna da 

empresa identificando os seus pontos fortes e fracos na área de marketing, finanças, gestão, 

produção, entre outros, e uma análise externa, identificando as suas oportunidades e ameaças 

no âmbito dos produtos, concorrentes, consumidores, mercado entre outros. 

 

No que diz respeito à análise interna da empresa ela tem de estar munida de recursos 

necessários ao processo de internacionalização, nomeadamente: 

 Recursos Produtivos, que permita à empresa ter a capacidade produtiva necessária 

para abastecer o mercado internacional; 

 Recursos Financeiros, que permitam controlar e sustentar todo este processo, com 

uma estrutura de capitais equilibrada; 

 Recursos de Marketing em que envolve a utilização de métodos de segmentação 

de clientes e de análise da concorrência, processos de análises de preço, métodos 

para a definição do posicionamento mais adequado aos diferentes segmentos alvos, 

bem como a proposta para o desenvolvimento de um mix adequado; 

 Recursos Organizacionais, sobretudo recursos humanos (quadros superiores e 

intermédios especializados, motivados e com formação em internacionalização) e 

técnicos (sistemas de informação adequados). 
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No que diz respeito à análise da envolvente, interessa estudar: 

 Compradores: Qual é o grau de concentração dos compradores e o volume dos 

mais relevantes, qual o custo de mudança e o grau de fidelização conseguido e por 

fim qual a elasticidade face a uma variação de preço ou serviço; 

 Fornecedores: Qual a estrutura de mercado do lado dos inputs, o seu impacto nos 

custos, a possibilidade de mudança de input e a de integração vertical; 

 Concorrentes da Indústria: Estrutura de custos e de mercado, homogeneidade/ 

heterogeneidade dos produtos, importância da informação e de fidelização; 

 Substitutos: Facilidade de troca; propensão para a mudança e preços relativos; 

 Novas Entrantes: Exigências de Capital para Entrada, Economias de Escala, de 

Massa, de Gama e de Experiência, Possibilidade de Retaliação, Condições de 

acesso a matérias-primas e de tratamento pelas autoridades e Fidelização da Marca. 

 

Quando se toma uma decisão de internacionalizar é necessário reunir um conjunto de 

informações sobre os mercados escolhidos, desde logo, factores demográficos, políticos, 

económicos, socioculturais desse país, bem como a acessibilidade desse mercado, qual o 

potencial do produto, previsão das vendas em volume, custos de exportação, custos de 

distribuição interna e outros aspectos importantes para a determinação do retorno esperado. 

A informação pretendida pode ser encontrada em fontes de informação como: 

estatísticas do comercio externo (ex. ICEP), pesquisas de mercados globais, relatórios sobre 

os mercados, estatísticas económicas, feiras e exibições, bancos, companhias de seguros de 

credito, estudos de mercado sectoriais por país, entre outros. 

 

Modelo PLIModelo PLIModelo PLIModelo PLI    
Desenvolvido por John Duning, o modelo PLI procura associar as características dos 

países (vantagens relativas dos países) com os elementos intrínsecos às empresas (ou seja, 

com as vantagens competitivas destas). 

O modelo visa assim analisar quando o IDE é preferível às demais alternativas de 

internacionalização, o que acontecerá quando estiverem reunidas 3 condições: 

 Vantagens de Propriedade (P): Vantagens relativas em relação ás demais 

empresas. Sendo estas vantagens de propriedade baseadas em activos e/ou 

vantagens de propriedade em resultado de menores custos de transacção. Exemplo: 

Produtos exclusivos, proprietária de tecnologia. 
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 Vantagem de Localização (L): Traduzem as vantagens associadas a uma 

determinada localização, comparativamente ao seu país de origem, como barreiras 

alfandegárias, acesso a matérias-primas, custos de transporte e de comunicações. 

 Vantagem de Internalização (I): Resultam da necessidade de evitar falhas de 

mercado ou da possibilidade de as criar. Exemplos: Eliminar a incerteza 

relativamente ao fornecimento de recursos estratégicos ou bloquear acesso de 

concorrentes a esses mesmos recursos. 

Teoria do podTeoria do podTeoria do podTeoria do poder de mercadoer de mercadoer de mercadoer de mercado    

O investimento no estrangeiro tem custos e riscos elevados: custos de comunicação, 

dificuldades no acesso à informação, risco de flutuações cambiais…. 

Se existem empresas que se internacionalizam é porque de alguma forma conseguem 

compensar esta desvantagem de “ costs of foreigness”. 

Segundo Hymler, isso acontece, pois os mercados são ineficientes o que leva as 

empresas a dominar o mercado em que actuam obtendo lucros “supra-normais” ou por outro 

lado sendo menos eficientes do que numa estrutura de mercado fortemente concorrencial. 

Os mercados imperfeitos têm várias origens, acontecem devido a imperfeições nos 

mercados de bens, nos mercados de factores, devido a economias de escala internas e externas 

ou devido a intervenções governamentais na produção e/ou no comércio. 

Exemplos: Politicas comerciais restritivas relativamente às importações (imposição de 

barreiras criadoras de assimetrias entre produção local e importações) ou dificuldades 

associadas com o comércio de “know-how”, ou seja associado à capacidade de gestão. 

 

Principais FormasPrincipais FormasPrincipais FormasPrincipais Formas de  de  de  de EEEEntrada no Mercado internacionalntrada no Mercado internacionalntrada no Mercado internacionalntrada no Mercado internacional    
A selecção do modo de entrada correcto é essencial e determinante, pois uma má 

decisão pode conduzir a eventuais prejuízos e arrisca-se a causar uma imagem desfavorável 

nos consumidores potenciais e, por consequência, danificar o potencial de vendas da empresa. 

 

Greenfield Investment 

Esta forma de investimento é a usada quando existe a vantagem da localização (L) ou 

existem grandes barreiras à importação nesse mercado ou  custos muito elevados com 

transporte, com a criação de uma unidade produtiva ou comercial de raiz, desprovida de 

vícios, com menores custos de comunicação mas muito mais custosa em termos de recursos, e 

mais demorada em termos de operacionalidade. 
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Exportação 

As exportações consistem na venda e entrega de bens e serviços, ou a transferência de 

capital para outro país. Acontecem quando não existem vantagens (L). Por exemplo quando 

não há vantagem na produção estar fisicamente próxima do mercado, ou o bem é 

estandardizado, não requerendo por isso adaptação a gostos locais. As exportações são uma 

forma de entrada barata e de baixo risco, permitindo por isso que seja adoptada num número 

maior de mercados. 

 É habitual diferenciar-se entre exportações Directas; quando um produtor vende a 

um cliente de um país estrangeiro sem recorrer a um intermediário; ou exportações 

Indirectas: Um fabricante do país exportador fornece materiais ou componentes a outra 

empresa no mesmo país, que os utiliza na produção de bens que são exportados.1 

 

Licenciamento 

Quando não existem vantagens na internalização (I) as empresas podem utilizar 

soluções contratuais para transferir as suas vantagens de propriedade (P), através de 

licenciamento, franchising, acordos de cooperação. 

O licenciamento é mais provável quando a empresa não dispõem de capital, 

capacidade de gestão ou conhecimento dos mercados externos. Embora este tenha a vantagem 

do acesso mais barato e mais rápido a tecnologia ou outras fontes de vantagens competitivas, 

assim como um menor risco associado, menos verdade não é que em certos países a legislação 

é muito restritiva, limitando a aprovação e as especificidades da constituição dos contratos, e 

as taxas de licenciamento são limitadas por lei ou sujeitas a impostos elevados que dificultam 

entrada. 

 

Joint-venture  

Uma joint-venture (JV) envolve a criação de uma nova entidade jurídica com base em 

duas ou mais empresas-mãe. Baseia-se na exploração de sinergias entre os parceiros que 

permite uma partilha dos riscos e do controlo de gestão assim como de lucros e prejuízos. 

Normalmente traduz-se por ser uma relação duradoura. 

As dificuldades desta forma de entrada de mercado são os possíveis desentendimentos 

na gestão corrente da empresa, caso os interesses estratégicos dos parceiros sejam 

divergentes. 

                                                
1 In Merkel, W. – Economia – Dicionário Enciclopédico (A-N), Circulo de Leitores, 2000 
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2222. . . . Breve Apresentação Breve Apresentação Breve Apresentação Breve Apresentação da Empresa e da da Empresa e da da Empresa e da da Empresa e da sua sua sua sua 
EnvolventeEnvolventeEnvolventeEnvolvente    

 

A Finantech foi fundada em Setembro de 1994 por três antigos colaboradores da Bolsa 

do Porto que, tendo detectado algumas lacunas nos sistemas de informação dos intermediários 

financeiros que operam no mercado de capitais português, decidiram aproveitar a 

oportunidade e fundar a na altura chamada Arrábida Informática. 

O Know-How económico no mercado de títulos foi inicialmente obtido a partir do 

desenvolvimento de aplicações para a Corretora Atlântico e para o Banco Comercial de 

Macau (actualmente integrados no Millennium BCP). 

Logo em 1994 a Arrábida foi Oracle Certified Partner, ainda antes de disponibilizar 

a 1ª versão do Back Office, o que só aconteceu em 1995. Aproveitando a constante evolução 

verificada no mercado neste ano e alguns contactos estabelecidos foram sendo detectadas e 

satisfeitas diferentes necessidades técnicas que permitiram ir afirmando a Arrábida no 

mercado interno. O suporte ao Euro em finais de 1998, as ligações ao FIX2 e o suporte ao 

Milénio em 1999 representaram problemas (com uma enorme pressão dos clientes para 

suportar ou fechar) que a empresa aproveitou como oportunidades neste processo. 

O ano 2000 representou a primeira tentativa de internacionalização da Arrábida, com a 

instalação dos seus produtos na representação portuguesa da Morgan Stanley, que 

infelizmente iria retirar de Portugal poucos anos depois devido à exiguidade do mercado e no 

ano seguinte a Arrábida ganhou o prémio para a Europa e Médio Oriente de “Oracle Early 

Adoption” devido à qualidade e aos frutos que a Oracle estava a retirar da parceria com a 

Arrábida (cada licença Sifox3 representa também uma licença Oracle4 adicional). 

Em 2002 foi lançada a primeira aplicação de Front Office, o Sifox Deal. A criação 

deste novo departamento deveu-se por um lado, à oportunidade pela criação de um novo 

standard internacional de troca de informação à qual o líder de mercado demorou a reagir, 

traído pela sua dimensão, e por outro ao aproveitamento de sinergias, como o capital humano 

da empresa, o relacionamento com os clientes e toda a estrutura física existente. 

                                                
2 Financial Information eXchange Protocol, ou seja um protocolo que uniformiza a especificação do 

formato de mensagens para a comunicação interbancária. Mais informações em; http://www.fixprotocol.org/ 
3 Licença para usar o Sifox, o nome do pacote aplicacional da Finantech: http://www.finantech.eu 
4 Licença para usar aplicações desenvolvidas em tecnologia da Oracle, com é o caso do Sifox. Mais 

informações em: http://www.oracle.com/technology/software/index.html 
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Em 2004 era claro que o mercado interno não podia mais sustentar o crescimento da 

empresa. Com o intuito de promover a internacionalização da empresa, é então lançada uma 

nova imagem e a empresa passa a designar-se Finantech. Em 2005 é estabelecida a ligação 

directa à Euronext e em 2006 à SIBE5, passos fundamentais para cativar novos e mais 

exigentes clientes nos mercados internacionais. Também a tecnologia está a ser alterada para 

“. Net”, com os objectivos de: 

 Actualizar a solução Sifox para aproveitar as potencialidades das tecnologias mais 

recentes da Microsoft; 

 Facilitar a implementação de soluções multi-empresa e multi-idioma; 

 Diminuir custos da distância, facilitando manutenção e formação remotas. 

 

As necessidades dos clientes portugueses implicaram a Finantech estabelecer uma 

série de parcerias internacionais (Microsoft e Oracle – tecnologia; Tenfore – dados de 

mercado; FIX – standard de transmissão de informação; Accenture – consultadoria em 

instalações mais complexas) e a ligação a diversos mercados mundiais (BOVESPA6, NYSE7 

e NASDAQ8 nas Américas e as 10 principais Bolsas europeias), mas neste momento toda a 

actividade da empresa está ainda concentrada no Porto. 

 

Seguindo uma actuação descrita pela Escola Sueca de Uppsala, a estratégia de 

internacionalização da Finantech passou primeiro por se apresentar em países em que a 

distância cultural (mesma língua e muitas práticas de negócio em comum) e administrativa 

(legislação é recente e foi feita nos moldes da portuguesa) eram menores e, por fortuna, 

estavam a ser montados em altura indicada para a fase de desenvolvimento da empresa. 

Assim, a internacionalização propriamente dita começa em 2005 com a instalação da 

Bolsa de Cabo Verde e do software dos quatro negociadores nesse mercado, continuou em 

Angola em 2006 (facilitada pelo exemplo Cabo-verdiano) e prosseguirá em 2007 em Espanha. 

O processo espanhol não será objecto de estudo deste trabalho, pois apesar de ainda não 

existir nenhum contracto firmado, toda a estratégia já foi desenhada e está já a ser aplicada. 

                                                
5 Sistema De Interconexión Bursátil Español: http://www.sbolsas.com/ 
6 Bolsa de Valores do Estado de São Paulo: http://www.bovespa.com.br/Principal.asp 
7 New York Stock Exchange: http://www.nyse.com/ 
8 North American Securities Dealers Automated Quotation: http://www.nasdaq.com/ 
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Back OfficeBack OfficeBack OfficeBack Office    
Genericamente, BackOffice refere-se a sistemas que não lidam directamente com o 

cliente. No caso da Banca de Investimento, Back Office refere-se a aplicações que permitem o 

registo de todos os dados de todos os clientes, títulos, movimentos de Bolsa, auditoria, 

informação de gestão e demais informação de apoio à actividade de negociação. 

As aplicações de Back Office são assim tipicamente pesadas, lentas mas extremamente 

fiáveis e completas. São também muito variáveis de país para país, de acordo com a legislação 

aplicável (mesmo que semelhante, basta que a configuração dos ficheiros a enviar seja 

diferente para implicar milhares de horas de trabalho de adaptação) e práticas estabelecidas e 

comummente aceites pelos players de mercado (cálculo de juros, preçários, entre outros). 

Estas dificuldades, a somar às mais genéricas como a diferente língua ou a resistência ao que 

é estrangeiro por exemplo, facilitam a defesa do mercado nacional da concorrência externa, 

mas dificultam posteriormente a entrada em mercados estrangeiros. 

O Sifox Back Office tem 600 ecrãs e 750 relatórios e só os ecrãs usam cerca de 25000 

expressões (que são necessários traduzir para as diversas línguas em que a Finantech pretenda 

apresentar o seu produto). E para cada mercado serão necessários novos ecrãs e mapas (a 

enviar para os investidores finais com informação fiscal por exemplo). Ou seja, não só os 

mercados estrangeiros estão defendidos como o trabalho de adaptação requerido é ciclópico. 

 

Front OfficeFront OfficeFront OfficeFront Office    
Na Banca de Investimento, o termo Front Office refere-se à sala de negociação onde os 

traders acompanham o mercado e realizam operações em fracções de segundo. Uma operação 

depois de uma variação de um tick pode fazer um investidor perder 15.000.000 * 0,01€, ou 

seja 150.000€, só por um “ligeiro” atraso de meio segundo no envio de uma ordem. 

Assim, as aplicações para Front Office têm de ser leve, rápida e directa. Pela sua 

natureza, estas aplicações são muito mais standards a nível mundial: aceder à Euronext em 

Portugal e em Timor-leste pode ser feito com o mesmo programa e não dependem de 

diferentes Ministérios das Finanças, Bancos Centrais e Comissões reguladoras de mercado. 

Uma aplicação assim tem muito menos barreiras à entrada, sendo muito mais difícil 

vencer no mercado interno, mas uma vez este conquistado, é muito mais fácil de exportar com 

relativa facilidade (apesar de continuar a exigir ligações a mercados e o respeito de certas 

especificidades de cada mercado). 

Esta área é assim prioritária no processo de internacionalização da Finantech. 
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3. Análise da Empresa e da sua Envolvente3. Análise da Empresa e da sua Envolvente3. Análise da Empresa e da sua Envolvente3. Análise da Empresa e da sua Envolvente    
 

Pretende-se agora fazer uma análise de como a empresa percepciona a sua envolvente 

e até que ponto está realmente preparada para encetar um processo de internacionalização, o 

que pode melhorar para facilitar o processo e em que moldes o poderá realizar. 

 

Definição do NegócioDefinição do NegócioDefinição do NegócioDefinição do Negócio    

A partir do site corporativo, é possível retirar a seguinte definição de negócio: 

 A actividade principal da Finantech é o desenvolvimento e manutenção de aplicações de 

suporte às funções de BackOffice, MiddleOffice, FrontOffice e Negociação On-Line de Brokers, 

Bancos Comerciais e Bancos de Investimento. Estes sistemas admitem as várias modalidades de títulos 

e contratos de futuros e opções. 

 

Contudo, devido à sua dimensão, a Finantech desenvolve actualmente soluções apenas 

para Brokers e Bancos de Investimento, pois a Banca Comercial implicaria uma dimensão que 

a Finantech neste momento não possui. Ou seja, apesar de ser relativamente simples à 

Finantech desenvolver aplicações para a Banca Comercial, a dimensão desta implicaria uma 

manutenção que neste momento não é capaz de prestar. 

 

A definição do negócio não é assim por tecnologia (aliás, esta está neste momento a 

ser alterada de raiz) ou por produto (o mercado em que esta se situa e a sua evolução 

constante não o permitiriam), mas sim por mercado: o Mercado das Aplicações de Back Office, 

Middle Office, Front Office e Negociação On-Line para membros directos ou indirectos da bolsa. 

 

Tal definição é aliás frisada pelo CEO da empresa em entrevista a uma revista da 

especialidade, quando afirma: “O nosso ponto forte é o do apoio ao cliente e às suas 

necessidades”9. Ou seja, a empresa adapta-se às necessidades do cliente e não se limita a uma 

dada tecnologia ou produto, recomendando muitas vezes mudança tecnológica ou de produto 

ao cliente. 

 

                                                
9 In Finantech, O poder do backoffice, Microsoft Magazine n.º 56, Microsoft, Julho – Setembro 2006 
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Suportes à EstratégiaSuportes à EstratégiaSuportes à EstratégiaSuportes à Estratégia    
Para a prossecução deste objectivo a empresa necessita de recursos humanos, 

tecnológicos e financeiros capazes para prestar serviços tão diversificados a clientes tão 

exigentes quanto decisores bancários ou traders. 

À luz deste trabalho, interessa estudar a solidez destes e a sua capacidade de sustentar 

o processo de internacionalização a curto e médio prazos. Analisemos pois cada um destes 

suportes e a sua capacidade de evolução neste quadro temporal. 

Recursos HumanosRecursos HumanosRecursos HumanosRecursos Humanos    

A Finantech tem vindo a contratar novos funcionários para reforçar e diversificar os 

seus recursos humanos para responder às exigências de novos produtos e de actualizações 

impostas pelos clientes. Desde a sua fundação com 3 informáticos em 1994, esta passou a 

barreira dos 10 funcionários (1 economista) em 1998, a dos 25 (4 economistas) em 2002 com 

o lançamento do projecto do Front Office e a dos 40 (5 economistas) com a mudança de nome 

da empresa. Neste momento, passou já a barreira dos 50 funcionários, contando agora com 9 

economistas, uma vez que com as novas ferramentas muitos trabalhos não requerem agora 

competências de programação mas sim atentos ao carácter user-friendly desta. 

A nível de programação a empresa conta com diversos funcionários certificados pela 

Oracle e pela Microsoft nas suas ferramentas, mas também com muitos polivalentes, estando 

capacitada para programar praticamente todas as linguagens que corram em ambiente 

Windows ou Linux. Como apenas os servidores centrais da Banca de Investimento usam 

servidores multi-milionários que correm em AS40010, ainda não foi considerado necessário 

ter valências nesta área, mas tal lacuna não é vista como um problema, antes como um facto 

natural dada a carteira de clientes e os investimentos adicionais que tal opção implicaria. 

A EDI, uma empresa com a qual a Finantech está a estudar uma parceria neste 

momento, tem escritório em Londres mas usa Calcutá para funções intensivas no factor 

humano como a introdução massiva de dados. No entanto, a Finantech considera que a 

dimensão da empresa e os serviços que fornece actualmente (manutenção em Português e 

desenvolvimento de aplicações de raiz) nem na Espanha seriam bem desempenhados, como 

provam parcerias existentes, excluindo assim a Índia ou um país análogo. Neste momento, 

pois como é óbvio um serviço da “call center” internacional pode bem vir a ser aí sediado. 

                                                
10 Application System/400, aplicação em que corre em mini computadores (Windows corre em micro 

computadores), como os de servidores dos Bancos Comerciais, em que se ligam diariamente milhares de 

computadores. Para mais informações: http://en.wikipedia.org/wiki/AS400 
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Recursos TecnológicosRecursos TecnológicosRecursos TecnológicosRecursos Tecnológicos    

A Finantech está continuamente a expandir o seu parque tecnológico de acordo com o 

número de funcionários (computadores pessoais e telefones) e com as necessidades de suporte 

às funcionalidades que oferece (servidores e parabólicas, por exemplo). 

Naturalmente, a dificuldade está em adquirir certos equipamentos de grande dimensão 

para suportar actividades como a distribuição de data feeds
11 de notícias, eventos ou cotações 

ou o armazenamento de uma Base de Dados de um cliente, como alguns concorrentes 

oferecem, limitando assim a Finantech a realizar parcerias para atingir certos mercados. 

Para a disponibilização desse tipo de serviços, a única solução é adquirir dimensão que 

permita a realização desse investimento e a sua rentabilização, mas tal não se apresenta como 

um problema per si, mas sim apenas se a Finantech optar por crescer por esta via, o que como 

veremos no final deste trabalho não é a alternativa mais lucrativa. 

 

Recursos FinanceirosRecursos FinanceirosRecursos FinanceirosRecursos Financeiros    

A Finantech é uma empresa lucrativa, com um longo historial de cash flows positivos e 

com uma estrutura de capital equilibrada e capaz de satisfazer as necessidades de fundo de 

maneio. Não obstante, é uma PME e por conseguinte incapaz de realizar investimentos que 

lhe permitam dar o salto para dimensões que lhe permitissem entrar em certos mercados como 

a distribuição centralizada de informação para todos os membros do mercado português ou o 

suporte à banca comercial. 

 

Todos os suportes se encontram portanto seguros, mas devido à influência da variável 

dimensão convidam a seguir uma ou mais das seguintes opções possíveis: 

 Entrada em nichos de mercado, atacando pequenos players de um mercado 

importante que depois sirvam de cartão de visita e de fontes de know-how para 

entrar nesse mercado; 

 Celebração de joint-venture, como é o caso do fornecimento de cotações 

actualmente, em que a Finantech coloca a aplicação no cliente e a informação que 

esta mostra é fornecida por uma multinacional como a Tenfore, para adquirir 

dimensão e know-how para futura expansão para esse serviço; 

 Aposta em mercados que pela sua natureza são pequenos e próximos, como os 

Cabo-verdiano e Angolano (mas que rapidamente se esgotam). 

                                                
11 Fluxos de Informação. Por exemplo: http://about.bloomberg.com/about/professional/datalicense.html 
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Selecção de MercadosSelecção de MercadosSelecção de MercadosSelecção de Mercados    
A selecção de mercados futuros tem em consideração todas as experiências já passadas 

bem como as características dos mercados em si (como se são fragmentados ou concentrados, 

muito concorrenciais ou susceptíveis a uma entrada, e desenvolvidos ou emergentes) e se lá 

detemos algum ponto de referência, como a presença de algum dos nossos clientes. 

 

Os objectivos de uma empresa variam de mercado para mercado, de produto para 

produto e do momento em que se efectuam (uma mudança de tecnologia é sempre uma 

oportunidade…). Assim como a conjuntura dos mercados internacionais também se alteram 

periodicamente de país para país, e mesmo nos seus parâmetros económicos, competitivos e 

mesmo de governo afectando a estratégia de internacionalização de forma invariável. 

Estas variações requerem uma boa business intelligence e estudos de mercados 

minuciosos por parte das empresas e executivos conscientes e criativos na concepção do 

projecto de aproximação a novos mercados, novas tecnologias ou novas áreas de negócio. 

 

Após estas primeiras considerações chegamos então ao ponto da partida com os 

seguintes tipos de mercado: 

 OCDE12, pela dimensão económica e desenvolvimento de cada uma das suas 

economias, sobretudo a nível do mercado de capitais; 

 CPLP13, pela sua proximidade, que podem ser rentabilizados pela rápida conquista 

de uma quota de mercado dominante, ultrapassando assim o problema da 

exiguidade do seu mercado (excepto Brasil) e da pouca sofisticação dos mercados 

financeiros (mesmo o da dívida) e bancário. 

 

Com esta primeira selecção feita e conhecidas que são as características da empresa e 

dos seus produtos, importa agora filtrar progressivamente os países para que se possa 

seleccionar aquele que pareça ser o melhor mercado para a continuação do ainda incipiente 

processo de internacionalização da Finantech. 

Note-se que foram à partida excluídos os países onde a Finantech já se encontra 

presente, ou seja: Cabo Verde (100% do mercado), Angola (ainda incerta, mas já de 100% no 

Back Office) e Espanha (onde ainda é 0% mas há boas perspectivas de avanço até 5-10%). 

                                                
12 Para mapa e listagem de países consultar anexo 3 
13 Para mapa e listagem de países consultar anexo 3 
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4. 4. 4. 4. Análise da Localização ÓptimaAnálise da Localização ÓptimaAnálise da Localização ÓptimaAnálise da Localização Óptima    
 

Para a determinação da localização óptima vamos seleccionar os países, filtrando 

progressivamente os países de acordo com a análise do país, dos seus mercados financeiros e 

do seu software, e finalmente do potencial do país para a Finantech. 

FaseFaseFaseFase    IIII    –––– Análise d Análise d Análise d Análise do Paíso Paíso Paíso País    
Nesta fase, eliminar-se-ão os países cuja distância face a Portugal seja elevada, de 

acordo com a análise CAGE das diferentes dimensões desta14. 

Nesta fase foram excluídos os seguintes países: 

 Distância Económica – Neste grupo foram excluídos países que pelo seu 

desenvolvimento económico e pela sofisticação dos seus mercados financeiros 

exigem uma dimensão e um know-how que a Finantech não possui nem possuirá a 

breve prazo, devendo primeiro adquiri-los em noutros mercados. 

 Estados Unidos – Nível de sofisticação e de concorrência máximos devido aà 

dimensão do seu mercado; outras distâncias também se aplicam. 

 Japão – Nível de desenvolvimento tecnológico máximo; todas as outras 

distâncias também se aplicam em grau elevado; é o país mais distante de todos. 

 Distância Física – Mesmo com o advento da Internet, certas tarefas implicam o 

deslocamento dos colaboradores da Arrábida ao cliente: certas parametrizações, 

formação inicial, vendas e negociações mais delicadas, pelo que os lucros de um 

dado mercado podem desaparecer com custos de transporte e alojamento. 

 Austrália e Nova Zelândia – A sua localização nos antípodas da Europa é a 

mais longínqua possível e cada viagem implicaria grandes custos (1500€) para 

a empresa; esta distância implica alguma presença das restantes. 

 México – Apesar de a distância ser muito menor, a presença no México exige 

níveis de segurança dos estrangeiros que em muito encarecem o serviço; outros 

factores contribuem também para a exclusão do México como a exiguidade do 

mercado, a sua corrupção e o elevado risco de não retorno do investimento 

devido a motivos não económicos. Note-se que os mesmos motivos se aplicam 

a Angola, mas aí a proximidade cultural e administrativa foram decisivas. 

                                                
14 Cf. Ghemawat, Pankaj, Distance Still Matters – The Hard Reality of Global Expansion, Harvard 

Business Review, Setembro de 2001 
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 Distância Administrativa – Há economias cuja legislação é bastante diferente da 

Portuguesa. Apesar de ser uma questão geral (excepto em ex-colónias 

culturalmente dependentes), os países que saíram de uma economia planificada são 

particularmente afectados por esta distância. 

 República Checa, Hungria, Eslováquia e Polónia – Estes países da OCDE 

saíram recentemente da situação de economias planificadas e neste momento 

ainda não se encontram preparados para lançar o seu mercado de capitais. Esta 

situação tornar-se-á vantagem com o tempo, devendo a Finantech manter-se 

atenta e aproveitar oportunidades como a presença do grupo BCP na Polónia. 

 Distância Cultural – Existem países cuja cultura nada tem a ver com a 

Portuguesa. Mesmo em mercados tão estandardizados internacionalmente como os 

financeiros, este facto perturba pequenas grandes coisas como a criação de 

confiança na relação, a facilidade de compreensão mútua (e uma parte importante 

do serviço é a manutenção dos sistemas) e até a dificuldade de tradução de todo o 

material para uma língua estruturalmente muito diferente da Portuguesa. 

 Coreia – Neste caso será particularmente difícil ganhar confiança e comportar-

se de acordo com os seus exigentes padrões de conduta, sendo fácil perder a 

imagem de profissionalismo de que a Finantech depende. 

 Islândia – Apesar da distância cultural menor, todas as outras distâncias pesam 

e levam à exclusão deste pequeno país gelado, de mercado pequeno, muito 

protegido e muito diferente da generalidade dos mercados europeus. 

 Turquia – Imagine-se o Sifox em turco, uma língua que em nada é relacionada. 

Todos os 600 ecrãs e os 750 relatórios não só traduzidos como redesenhados 

para comportar texto da direita para a esquerda. Mais os manuais! Mesmo que 

clientes aceitassem produto em inglês, a distância administrativa de um país 

árabe em que o mercado de capitais é visto como usura e em que a população 

por natureza não investe. Se contudo entrar na União Europeia, será de estar 

atento e possivelmente aproveitar posição do BCP neste mercado. 

 Combinação das Diferentes Distâncias 

 Alemanha – Apesar de nenhuma das distâncias ser peremptória na exclusão 

alemã, a soma de todos os seus efeitos dita também a exclusão alemã. Muito 

longe economicamente, mercados muito sofisticados e maduros, longe 

administrativamente e mais ainda culturalmente, não é fácil a uma empresa da 

“Europa do Sul” entrar neste mercado sem grandes recursos financeiros. 
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Fase II Fase II Fase II Fase II –––– Análise do Potencial de Mercado Análise do Potencial de Mercado Análise do Potencial de Mercado Análise do Potencial de Mercado    
Analisemos agora o potencial dos mercados financeiros e de software para banca de 

investimento nos países que ficaram do filtro anterior. 

Nesta segunda fase, foram excluídos os seguintes países: 

 Acesso ao Mercado – Existe aqui uma pluralidade de situações. A saber: 

 Luxemburgo e Suiça – Mercados pequenos em termos nacionais, estes países 

têm um sector de banca comercial muito forte, mas muito restrito e fechado. Na 

banca de investimento são no entanto muito menos importantes, pelo que se 

não fossem excluídos neste filtro, seriam certamente no de Potencial de Serviço 

 Brasil – Mercado muito fechado e resistente à entrada de estrangeiros no 

sector; o Brasil não foi excluído juntamente com o México devido à sua muito 

maior proximidade cultural, mas a passagem por esse critério enfraqueceu a sua 

posição, já que são conhecidos os problemas do Brasil a esse respeito. 

 França – A GL Trade, maior empresa do mundo no sector, foi expulsa do 

mercado português pela Finantech, mas parece inverosímil perder o mercado 

doméstico sem antes ter sido destronada de muitos outros onde neste momento 

tem posição dominante. O seu tamanho é também uma desvantagem devido aos 

custos crescentes de implementação de uma inovação, pelo que esta dificuldade 

em destronar a GL Trade pode não se verificar em outros países que domine. 

 Holanda e Bélgica – Como se pode ver na lista oficial de ISVs15 da Euronext, a 

Holanda possui 11 (!) ISVs e a Bélgica apenas 1. Contudo o mercado belga é 

dominado pelas empresas holandesas que lá estão presentes. A concorrência 

neste mercado é altíssima e a entrada custosa e pouco proveitosa. 

 Potencial do Serviço – Países próximos, mas de reduzido potencial… 

 Moçambique – Mercado organizado ainda inexistente; Investidores podem 

comprar títulos no estrangeiro, mas não existe essa tradição; possível imitação 

das boas práticas cabo-verdiana e angolana podem levar a uma inversão desta 

situação, sendo possível aproveitar a posição do BCP neste mercado. 

 Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste – Apesar de as distâncias 

para Portugal não constituírem problema, são irrelevantes financeiramente. 

                                                
15 Independent Software Vendor, cuja lista oficial da Euronext está em: 

http://www.euronext.com/vgn/images/portal/cit_88313/6/54/905566613ISV%20directory%202006%20

191206.pdf?channelId=204227686&local=1732 
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Fase III Fase III Fase III Fase III ––––    Análise do Potencial de Lucros da EAnálise do Potencial de Lucros da EAnálise do Potencial de Lucros da EAnálise do Potencial de Lucros da Empresampresampresampresa    
As economias que chegam a esta última selecção são interessantes, mas umas 

encerram mais potencial de retorno que outras. Analisemos agora qual é aquela que pode 

garantir maior retorno à Finantech em particular. 

As economias eliminadas nesta última fase são: 

 Custo Local do Serviço – Os principais custos da Finantech são o Hardware 

necessário para poder fornecer os seus serviços e o custo do trabalho de 

programação e manutenção e acompanhamento do cliente. Se o primeiro é relativa-

mente homogéneo a nível mundial, o mesmo certamente não acontece no segundo. 

 Canadá, Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia – Estes países têm mercados 

interessantes, mas o salário exigido é tão elevado que este custo elevado (2 a 10 

vezes superior, dependendo da função), que leva a que seja impossível ter 

pessoas a trabalhar ou a viajar frequentemente para esses países. 

 Potencial de Vendas – Por fim, dos 5 ainda em análise (Reino Unido, Itália, 

Áustria, Grécia e Irlanda), há que seleccionar aquele que apresenta maior potencial 

de vendas para a empresa. Note-se que, os países aqui excluídos representarão 

sempre opções muito interessantes para a Finantech. 

 Áustria, Grécia e Irlanda – Dos cinco mercados ainda em análise, estes são 

claramente de dimensão mais reduzida (Capitalização Bolsista16 em milhares 

de milhões de USD: Áustria-10,14; Irlanda-13,23; Grécia-106,64; Itália-843,09 

e Reino Unido-1893,56) e, logo, com menor potencial para a Finantech. 

 Itália – Comparativamente com o Reino Unido, é um mercado com menor 

capacidade de gerar receitas, quer directamente, quer indirectamente (ou seja, 

não tem tão grande potencial como cartão de visita como o Reino Unido em 

próximos passos do processo de expansão da empresa). 

 

Assim, o país seleccionado é o Reino Unido. 

Contudo, não basta seleccionar o país, é necessário estudar o modo de entrada pois se o 

Reino Unido é uma grande oportunidade para a Finantech, é também um mercado em que é 

necessário ter uma estratégia muito mais delineada que no caso dos países da CPLP dada a 

concorrência que já se encontra instalada no mercado e que, se é possível enfrentar, é preciso 

ter em conta para evitar o fracasso do processo. 

                                                
16 cf.: http://humandevelopment.bu.edu/dev_indicators/show_info.cfm?index_id=865&data_type=1 
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5. 5. 5. 5. EEEEstratégiastratégiastratégiastratégia    dededede E E E Entradantradantradantrada    
 

O mercado do Reino Unido é dos mais importantes a nível mundial, encontrando-se lá 

representados os maiores ISVs mas também vários players menores. Apesar desta situação, o 

número de empresas que fornecem este mercado é reduzido (apenas 1217) dada a sua 

dimensão, tendo por exemplo menos concorrentes que o holandês, de dimensão bem mais 

reduzida, sendo dominado por algumas empresas de grande dimensão18. 

A nível dos agentes financeiros, a city de Londres alberga a maior diversidade a nível 

mundial, desde os 550 bancos internacionais19 e 170 custodiantes globais até bancos regionais 

ou de nicho20 ou ainda pequenas sociedades de corretagem ou de gestão de patrimónios21. 

Pelos mesmos motivos que se verificam no mercado português, a empresa não tem 

dimensão para atacar os bancos de maior dimensão. Os esforços da Finantech devem então 

centrar-se em pequenas mas conceituadas e inovadoras sociedades de corretagem e de gestão 

de patrimónios, promovendo apresentações do seu software de negociação. Este é em muitos 

aspectos já superior aos oferecidos pelos gigantes da indústria (devido à intelligence recolhida 

junto da sua plataforma de clientes em Portugal e à evolução dos mercados), implicando 

apenas pequenos custos de localização (no caso da negociação, apenas a ligação directa ao 

mercado), com um custo salarial de €24.000 (2 programadores experientes durante 6 meses a 

€2.000 cada) e de transacção associados aos contactos iniciais no mercado e ao 1º contrato 

(transporte, estadias e formalização do contracto) a cifrarem-se em cerca de €40.000. 

A receita esperada do 1º cliente (ao qual se costumam conceder descontos pois uma 

fracção “paga” com os erros que ajuda a detectar) deve cifrar-se entre os €50.000 e os 

€60.000. Contudo nos clientes seguintes, os custos de localização desaparecem (ligação está 

feita), os custos de transacção descem (estimativa desce para €30.000) e o preço cobrado sobe 

para a casa dos €100.000 (nos seguintes a dimensão esperada é superior e não existirão 

descontos de desenvolvimento conjunto), permitindo a maximização do investimento. 

                                                
17 Ver anexo 2 
18 Pode parecer mais complicado entrar num mercado destes, mas como se demonstra no anexo 4 nem 

sempre é assim: a dimensão nas TI funciona muitas vezes como barreira à inovação, permitindo a entrada a 

empresas pequenas e inovadoras como a Finantech, sobretudo no segmento de sociedades de reduzida dimensão. 
19 Só o HSBC possui € 1.324.402.000.000 em activos e uma capitalização bolsista de € 157.680.000.000 
20 Por exemplo o European Islamic Investment Bank, com uma capitalização bolsista de € 254.620.000 
21 De que é representativo o grupo IAF Group, com uma capitalização bolsista de € 11.680.000 
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Com o aumento da dimensão, aumentam também os clientes “alcançáveis” pela 

Finantech, que apesar de por vezes pedirem novos desenvolvimentos novos, permitirão 

aumentar ainda mais a rentabilidade da aposta no mercado. Dada a importância que o 

mercado poderá vir a ter para a empresa, recomenda-se a abertura de um escritório local, 

essencial para acelerar o processo de conquista do mercado, mas numa segunda fase após os 

alicerces estarem lançados, pelo que não será objecto de quantificação neste trabalho. 

Tal como em Portugal o BCPi e a CaixaBI22 servem como cartão de visita e facilitam 

negociações com demais clientes, também na restante city (e restantes mercados europeus) 

estes clientes serviriam o mesmo fim, facilitando a frente europeia de expansão da empresa 

(que por associação à marca Portugal é bem mais difícil que a africana) e permitindo 

rentabilizar ainda melhor o investimento. Estes intangíveis são impossíveis de quantificar a 

priori (o seu valor depende do que no futuro se fizer com eles, mas o seu papel na construção 

da marca Finantech é importantíssimo). 

A aposta no mercado inglês representará sempre um grande investimento em termos de 

capital23, mas o esforço será bastante amenizado se a empresa conseguir uma aliança 

estratégica que crie valor pela combinação das vantagens de propriedade de empresas 

independentes que partilham o controlo num acordo “aberto” de forma a garantir flexibilidade 

para evoluções tecnológicas ou de mercado. Neste caso desenvolvem-se relações e não o 

“fazer acordos”, ou seja, organizar internamente para cooperar externamente. 

A Finantech deverá assim encetar contactos para estudar possíveis parcerias para 

facilitar este processo de internacionalização. Sugerem-se os seguintes agentes: 

 Promosoft, para saber se está interessada em estender o acordo de cooperação a 

mercados para os quais não está tão vocacionada (focus da empresa é 

maioritariamente africano), arriscando como já no passado arriscou; 

 Possíveis parceiros internacionais, já instalados no mercado e com produtos 

complementares e interessados em fazer a mesma aproximação ao mercado, como 

a Tenfore ou a EDI (fornecedores de cotações, eventos e notícias); 

 Banca portuguesa ou Inglesa presente em Portugal (Barclays, actualmente já 

cliente) para saber do interesse em instalar a aplicação em escritórios no Reino 

Unido, vendo-se assim compelidos a passar know-how sobre o mercado e as suas 

práticas e requisitos legais, processuais e outros. 

                                                
22 Bancos de Investimento dos grupos Millennium BCP e Caixa Geral de Depósitos 
23 O volume de negócios actual da Finantech é de € 1.500.000 
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Apesar de o impacto financeiro destas parcerias ser mínimo (aumenta ligeiramente 

custos e receitas a receber pela Finantech, se bem que o valor global do negócio aumente 

muito mais), permitem oferecer serviços que a dimensão da Finantech não permite oferecer 

individualmente, colmatando assim uma falha provocada pela dimensão. 

Quanto ao potencial de mercado, da perspectiva de um player pequeno como a 

Finantech, este é praticamente ilimitado, é só contando com os nichos identificados 

(sociedades de corretagem e de gestão de patrimónios) existem centenas de clientes 

potenciais. A limitação é assim dada pela dimensão da empresa e em concreto pelos seus 

recursos humanos e financeiros.  

A probabilidade de não conseguir nenhum, dada a dimensão do mercado, é muito 

reduzida, mas uma análise de sensibilidade mostra que, sem uma parceria ou um contacto 

privilegiado, os custos de transacção iniciais podem dispara dos €40.000 para valores 

superiores, dependendo da agressividade da abordagem. Essencialmente, um primeiro cliente 

é essencial e toda a network e a inteligência emocional devem ser usados nessa busca. 

A alternativa é investir nos mercados em que a empresa já tem uma presença forte, 

mas que já se encontram saturados, ou em Espanha (muito fragmentado regionalmente e 

nacionalista face à entrada de uma empresa portuguesa em diversas regiões24 e que em 

contactos iniciais falam em preços 25% mais baixos) ou nos “Mercados Millennium” 

(Polónia, Roménia, Grécia e Turquia: todos eles muito menores25 e com baixa capacidade de 

competir com os preços oferecidos pelos ingleses). 

Resumidamente, temos então a considerar: 

Contras Prós 

Exaure recursos que permitiriam crescer 
em mercados que a empresa ou um seu 
cliente conhece bem. 

Investe num mercado de grande dimensão, 
com taxas de crescimento interessantes e com 
perspectivas interessantes26. 

Risco de incorrer em custos iniciais que 
representam menos 5% do volume de 
negócios e não ter qualquer retorno. 

Apenas com reinvestimento de cash flows 
gerados, o Volume de negócios pode aumentar 
50% num ano (está estagnado há 327). 

Empresa pode investir na relação com o 
Millennium BCP e depois vender software 
já localizado para os respectivos mercados. 

Empresa não fica demasiadamente dependente 
de um cliente em particular, diversificando o 
seu portfolio de clientes. 

                                                
24 Não por acaso a Finantech ao apostar no Mercado Espanhol fê-lo prioritariamente na Catalunha 
25 Todos eles de capitalização bolsista baixa, com alguma excepção do grego, como visto 
26 Consultar a estratégia de Ken Livingstone no atalho adicional do Anexo 1 ou clicar aqui. 
27 A Finantech tem acrescentado alguns pequenos produtos à sua linha mas clientes têm vindo a realizar 

um grande esforço por reduzir custos para aumentar os seus lucros para valores record. 
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ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    
 

Dado o percurso sólido da Finantech e a sua boa implantação no mercado português, a 

empresa possui hoje uma boa situação em termos financeiros e da qualidade dos recursos 

produtivos que emprega e dos produtos que apresenta. 

O único problema da Finantech é mesmo a exiguidade do mercado nacional e a 

incapacidade deste de gerar economias de escala que permitam atingir uma escala mínima 

eficiente, precisando assim de se expandir internacionalmente para o conseguir. 

 

A empresa necessita de ultrapassar o “cost of foreigness”, descobrindo falhas nos 

mercados, clientes insatisfeitos e dispostos a mudar, concorrentes com soluções pesadas e 

pouco inovadoras que não dão a devida importância ao acompanhamento constante do cliente 

e mudanças de paradigma que possam ser aproveitadas para entrar nos mercados externos. A 

identificação dessas oportunidades é um exercício difícil, mas altamente proveitoso para a 

empresa, pois permite aproveitar oportunidades que, de outro modo, ficariam por explorar. 

 

Este trabalho pretende colmatar essa falha e contribuir para apontar uma direcção 

possível para a empresa e chamar a atenção para outras estratégias possíveis (mas que são 

aqui entendidas como menos proveitosas), como a aposta em mercados em que os clientes 

(leia-se BCP) tenham uma presença forte, a aposta em África ou focalizar-se em fornecer 

Data Feeds e Consultadoria aos clientes que já detém. 

 

Uma alteração dos pressupostos nos quais se baseia este trabalho poderá sempre 

conduzir a uma solução diversa, mas que no entanto deverá sempre passar por uma das 

alternativas aqui abordadas, quer ao nível da selecção de mercados, quer ao nível da estratégia 

de entrada. Esta pretende ser a utilidade deste trabalho. 
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AnexosAnexosAnexosAnexos    
 

Anexo 1 Anexo 1 Anexo 1 Anexo 1 ––––    Artigos: Artigos: Artigos: Artigos: LondresLondresLondresLondres como Centro Financeiro como Centro Financeiro como Centro Financeiro como Centro Financeiro    
 

London as a financial centre 

London is the banking centre of the world and Europe’s main business centre. 

The headquarters of more than 100 of Europe’s 500 largest companies are in London. 

A quarter of the of the world’s largest financial companies have their European headquarters 

in London too. 

The London foreign exchange market is the largest in the world, with an average daily 

turnover of $504 billion, more than the New York and Tokyo combined. 

Along with The European Bank for Reconstruction and Development there are more 

than 550 international banks and 170 global securities houses have set up offices in London. 

By contrast Frankfurt has around 280, Paris, 270 and New York 250. 

 

Trading 

London is the biggest market in the world for derivatives traded over-the-counter with 

36 per cent of global turnover. The capital is the world’s largest fund management centre, 

managing almost half of Europe’s institutional equity capital worth $5,500 billion. More than 

half (56 per cent) of the global foreign equity market and seventy per cent of Eurobonds are 

traded in London. 

 

Para mais informação sobre a importância de Londres no mundo e o seu potencial, 

visitar: http://www.london.gov.uk/london-life/business-and-jobs/financial-centre.jsp. 

 

Para saber a estratégia de Ken Livingstone para Londres nos anos vindouros, visitar: 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601102&sid=axUA4ofpYqY8&refer=uk%3Cbr%20/%3E 

 

Anexo 2 Anexo 2 Anexo 2 Anexo 2 –––– Fornecedores  Fornecedores  Fornecedores  Fornecedores de Software acreditados pelade Software acreditados pelade Software acreditados pelade Software acreditados pela    
Bolsa de LondresBolsa de LondresBolsa de LondresBolsa de Londres    

Na próxima página encontra-se uma lista completa dos fornecedores independentes de 

software da London Stock Exchange28. 
                                                
28 A Bloomberg não está listada porque o seu negócio é fornecer informação, não ligações. 
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Anexo Anexo Anexo Anexo 3333    ––––    Mapas dos membros da OCDE e da CPLPMapas dos membros da OCDE e da CPLPMapas dos membros da OCDE e da CPLPMapas dos membros da OCDE e da CPLP    

 

 

Mapa dos membros da OCDE (Fonte: http://pt.wikipedia.org/) 

 

Os países membros da OCDE são: Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, 

França, Itália, Espanha, Canadá, Coreia, México, Holanda, Austrália, Suiça, Bélgica, Suécia, 

Aústria, Noruega, Dinamarca, Polónia, Turquia, Grécia, Finlândia, Portugal, Irlanda, 

República Checa, Nova Zelândia, Hungria, Eslováquia, Luxemburgo e Islândia. 

 

 

Mapa dos membros CPLP (Fonte: http://pt.wikipedia.org/) 

 

Os países membros da CPLP são: Portugal, Brasil, Timor Leste, Cabo Verde, Guiné 

Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. 
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Anexo 4 Anexo 4 Anexo 4 Anexo 4 –––– Exemplo Exemplo Exemplo Exemplossss de Ecrãs Bloomberg de Ecrãs Bloomberg de Ecrãs Bloomberg de Ecrãs Bloomberg    
 

A Bloomberg é a maior empresa de fornecimento de terminais a nível mundial, 

incluindo na sua solução todo o tipo de informação financeira, como definições de títulos, 

cotações, ratings, notícias e eventos entre outros. 

Numa empresa desta dimensão, uma actualização é tão cara que muitas vezes não se 

faz até o fim do ciclo do produto! A empresa mantém-se líder no fornecimento de informação 

financeira dado o tamanho da sua base de dados, constantemente actualizada por um exército 

de pessoas constantemente a introduzir informação no sistema. 

Para que se perceba melhor o quão atrasada é a sua solução, e como não se pode 

facilmente provar a confusão que reina na estrutura das suas base de dados, aqui ficam 

algumas imagens (que estão no domínio público) dos seus ecrãs. 
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