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RESUMO 

Nos dias de hoje, diversos países estão cada vez mais interessados em aumentar as atividades 

internacionais das suas PME, a fim de reforçar o crescimento económico, reduzir o desemprego 

e criar potencialmente mini multinacionais no futuro (Ruzzier et al., 2006). Por outro lado, o 

desenvolvimento económico baseado em clusters tem-se tornado uma temática com crescente 

interesse tanto para profissionais, como para investigadores. Posto isto, o principal objetivo 

desta investigação é analisar e perceber o funcionamento de um cluster no processo de 

internacionalização de empresas da indústria da construção na região do Minho, em Portugal. 

Desta forma, este estudo cria valor para académicos, empresários e entidades governamentais, 

pois para além de integrar duas temáticas ainda relativamente pouco estudadas em conjunto, 

apresenta igualmente conclusões que poderão servir de guia orientador para outros clusters com 

objetivos semelhantes.  

Foi adotada a metodologia de estudo de caso, sendo que para além da revisão bibliográfica e a 

realização de uma entrevista, foi também administrado um questionário às empresas membro 

do cluster.  

Decorrente da análise, foi possível caracterizar o cluster, caracterizar as empresas membro e 

constatar as suas ponderações em determinados temas. De notar, que a estagnação dos mercados 

domésticos e o possível desenvolvimento da empresa são os principais fatores para a tomada 

de decisão de internacionalizar. Verificou-se ainda, que a principal vantagem de pertencer a um 

cluster é o seu modelo de cooperação empresarial que proporciona novas oportunidades de 

negócio, partilha de informação e inovação assim como o acesso a instituições e bens públicos. 

Adicionalmente, para que este tenha sucesso é preciso que a partilha de conhecimentos, 

confiança entre os participantes e o envolvimento sério e empenhado seja aplicado por todos os 

membros. Deste modo, a estratégia mais apontada pelos inquiridos como sendo a mais indicada 

num processo de internacionalização é o estabelecimento de consórcios com empresas locais. 

Finalmente, para efetuar a análise de risco têm como preferência o levantamento das condições 

nos mercados alvo, considerando os riscos económicos referentes às restrições da moeda e 

cambio, e os riscos referentes a diferenças culturais, e as mudanças na lei e regulamentação, 

como os que apresentam maior relevância. Posto isto, foi possível identificar os principais 

pontos-chave do cluster num processo de internacionalização das empresas da indústria da 

construção. 

Palavras-chave: Internacionalização, cluster, empresas de construção, PME 
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ABSTRACT 

Today, many countries are becoming more interested in increasing the international activities 

of their SMEs in order to enhance economic growth, reduce unemployment and potentially 

create mini multinationals in the future (Ruzzier et al., 2006). On the other hand, cluster-based 

economic development has become a topic with increasing interest both for professionals and 

for researchers. That said, the main goal of this research is to analyze and understand the 

functioning of a cluster in the internationalization process of firms of the construction industry 

in the region of Minho in Portugal. In this way, this study creates value for academics, 

entrepreneurs and government entities, as well as to integrate two themes still relatively little 

studied together, also draws conclusions that may serve as a guide for advisor other clusters 

with similar goals. 

The methodology adopted was case study, and in addition to the literature review and 

conducting an interview, was also administrated a questionnaire to member companies of the 

cluster. 

From the analysis, it was possible to characterize the cluster, characterize member companies 

and finds their weights on certain topics. Note that the stagnation of domestic markets and the 

possible development of the company are the main factors for decision making to 

internationalize. It was also found that the main advantages of belonging to a cluster is its model 

of business cooperation that provides new business opportunities, sharing of information and 

innovation as well as access to institutions and public goods. Additionally, for this to succeed 

it is necessary that share knowledge, trust among participants and involving serious and 

committed to be applied by all members. In this way, the strategy most often mentioned as 

being the most appropriate in the internationalization process is the establishment of consortia 

with local firms. Finally, to make the risk analysis they have the preference the lifting of 

conditions in target markets considering the economic risks related to currency and exchange 

restrictions, and risks related to cultural differences, and changes in laws and regulations such 

as those with greater relevance. Before this was possible to identify the main key points of the 

cluster in the process of internationalization of the construction industry. 

Keywords: Internationalization, cluster, construction companies, SMEs 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias de hoje, diversos países estão cada vez mais interessados em aumentar as atividades 

internacionais das suas PME (Pequenas e Médias Empresas), a fim de reforçar o crescimento 

económico, reduzir o desemprego e criar potencialmente mini multinacionais no futuro 

(Ruzzier et al., 2006). Efetivamente, o conceito de economia global está a mudar a perceção 

tradicional de fronteiras nacionais, sendo que à medida que estas se tornam mais flexíveis, a 

competição em projetos de construção civil cresce cada vez mais (Badger e Mulligan, 1995). 

Assim, enquanto a economia global confronta as empresas de construção com novas ameaças 

à sua sobrevivência, apresenta igualmente oportunidades sem precedentes para o crescimento e 

rentabilidade das mesmas (Gunham e Arditi, 2005). Desta forma, a globalização da indústria 

da construção civil apresenta enormes oportunidades de expansão para novos mercados 

estrangeiros (Han e Diekmann, 2001). 

Por outro lado, o desenvolvimento económico baseado em clusters tem-se tornado uma temática 

com crescente interesse tanto para profissionais, como para investigadores. Nos últimos anos, 

numerosas organizações mundiais, incluindo a OCDE, a Comissão Europeia e a Associação de 

Governantes dos Estados Unidos, têm realizado grandes conferências e iniciativas políticas em 

torno desta temática, assim como diversas regiões e nações têm lançado iniciativas para 

desenvolver e fortalecer os seus clusters (Ketels, 2003). 

Adicionalmente, Reid et al. (2005) defendem que existe efetivamente uma corrente de 

investigação potencialmente rentável no desenvolvimento da integração das literaturas de 

clusters industriais e internacionalização.   

Posto isto, esta investigação, que surge no âmbito da unidade curricular de Projeto, do Mestrado 

Integrado em Engenharia Civil, tem como principal objetivo analisar e perceber o 

funcionamento de um cluster no processo de internacionalização de empresas da indústria da 

construção. Desta forma, este estudo cria valor para académicos, empresários e entidades 

governamentais, pois para além de integrar duas temáticas ainda relativamente pouco estudadas 

em conjunto (clusters industriais e internacionalização), apresenta igualmente conclusões que 

poderão servir de guia orientador para outros clusters com objetivos semelhantes. 

Adicionalmente, esta investigação é especialmente relevante para Portugal, pois todas as 
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empresas estão a ser pressionadas para se internacionalizarem, e o entendimento do papel dos 

clusters neste processo poderá tornar-se uma vantagem competitiva. 

No sentido de atingir o principal objetivo desta investigação de forma eficaz e eficiente, foi 

realizada uma revisão da literatura onde são explicadas as diferentes perspetivas dos principais 

autores destas temáticas. Consequentemente, é primeiramente apresentada a temática da 

internacionalização de empresas, descendo para o detalhe da internacionalização na construção 

civil. De seguida, são expostos os principais riscos da construção internacional, assim como 

potenciais formas de alianças, que poderão favorecer o processo de internacionalização. O 

capítulo termina com uma revisão ao tema dos clusters, incluindo definição e suas vantagens, 

tipos de cluster e fases de desenvolvimento do mesmo. 

Seguidamente, é explicada a metodologia adotada, incluindo as razões das escolhas dos 

métodos de investigação.   

Finalmente, é apresentada a análise de dados e, com base nesta, as principais conclusões do 

estudo. 
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2 ESTADO DO CONHECIMENTO 

 

2.1 Internacionalização 

De acordo com Ruzzier et al. (2006), a temática da internacionalização de empresas tem vindo 

a ser intensivamente estudada nas últimas décadas, tanto ao nível das pequenas e médias 

empresas, como ao nível das grandes entidades. Estes autores definem internacionalização 

como a expansão geográfica de atividades económicas para além das fronteiras nacionais, 

defendendo igualmente que o termo começou a ser usado em 1920, quando o fenómeno da 

internacionalização veio gradualmente substituir o princípio do imperialismo nas relações 

transfronteiriças. Adicionalmente, é também referido por estes autores que, nos dias de hoje, 

diversos países (principalmente aqueles que experienciam défices nas suas balanças de 

pagamentos) estão cada vez mais interessados em aumentar as atividades internacionais das 

suas PME (Pequenas e Médias Empresas), a fim de reforçar o crescimento económico, reduzir 

o desemprego e criar potencialmente mini multinacionais no futuro.   

Efetivamente, a internacionalização é um dos principais caminhos para o crescimento das 

empresas (Lu e Beamish, 2001), podendo este processo ser estudado aos olhos de diferentes 

teorias, como por exemplo:  

- O paradigma eclético (OLI) de Dunning (1988, 2001), onde o autor defende que a 

propensão de uma empresa se comprometer em mercados internacionais depende da 

satisfação de três condições mínimas, nomeadamente, vantagens de propriedade 

(Ownership advantages), vantagens de localização (Locational Advantages) e 

vantagens de internalização (Internalisation advantages); 

- A teoria das fases de Johanson e Vahlne (1977, 2009), que sugere um padrão sequencial 

de fases sucessivas na entrada num mercado estrangeiro, reforçado por um 

compromisso progressivo de cada mercado; 

- A tradição Penrosian (Penrose, 1959; Prahalad e Hamel, 1990), que reflete o foco do 

marketing tradicional nas competências essenciais da empresa combinadas com 

oportunidades no mercado externo; 

- A teoria dos custos de transação de Coase (1937) e Williamson (1975), que analisa o 

impulso para a internacionalização a partir das próprias atividades da empresa, quer 
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estas sejam relacionadas com o mercado, quer sejam relacionadas com a própria 

estrutura da empresa. 

- A teoria das redes (Johanson e Mattson, 1988), que defende que uma empresa está 

dependente dos recursos gerados e controlados por outras empresas, sendo por isso vital 

que estas estabeleçam, desenvolvam e mantenham relações de negócio entre si. Desta 

forma, uma empresa não pode ser analisada como um ator isolado, devendo sim ser vista 

em relação a outros atores no mercado internacional. Existe, assim, uma interdependência 

entre uma empresa e todas as outras com que se relaciona, o que conduz a benefícios mútuos 

para as empresas que pertençam a uma mesma rede. 

 

2.1.1 Internacionalização na construção civil 

Numa perspetiva global, a construção civil é provavelmente uma das mais antigas indústrias 

internacionalizadas, sendo que a maioria das grandes empresas multinacionais de países 

desenvolvidos já possui uma presença sofisticada em diferentes países (Low e Jiang, 2004).  

Efetivamente, o conceito de economia global está a mudar a perceção tradicional de fronteiras 

nacionais, sendo que à medida que estas se tronam mais flexíveis, a competição em projetos de 

construção civil cresce cada vez mais (Badger e Mulligan, 1995). Assim, enquanto a economia 

global confronta as empresas de construção com novas ameaças à sua sobrevivência, apresenta 

igualmente oportunidades sem precedentes para o crescimento e rentabilidade das mesmas 

(Gunhan e Arditi, 2005). Desta forma, a globalização da indústria da construção civil apresenta 

enormes oportunidades de expansão para novos mercados estrangeiros (Han e Diekmann, 

2001), cabendo às empresas competir e tirar proveito dessas oportunidades (Jamil et al., 2008).  

Uma das oportunidades apontadas por Gunhan e Arditi (2005), é a necessidade de criação de 

novos edifícios e infraestruturas em países em desenvolvimento, onde empreiteiros 

especializados são bem-vindos. Neste contexto, apesar de ainda ser necessário estudar melhor 

quais as implicações da globalização no mercado da construção civil destes países (Ofori, 

2000), Low e Jiang (2004) defendem que o mercado de construção civil em países em 

desenvolvimento, como a China, Brasil e Turquia, é cada vez mais atrativo e com crescente 

envolvimento internacional. Desta forma, a natureza e direção do comércio internacional de 

construção poderá depender da distribuição global da atividade de construção, bem como da 

distribuição de riqueza no mundo (Gunhan e Arditi, 2005).  
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Por outro lado, no estudo de Crosthwaite (1998) a maioria das empresas ainda se 

internacionalizava para países desenvolvidos, defendendo que estes ofereciam ambientes mais 

seguros ao nível dos riscos, segurança financeira e também menos corrupção. Os autores 

argumentam que na base destes resultados poderá também estar a influência dos acionistas e 

instituições de crédito na escolha dos mercados internacionais, sendo que estes consideram o 

investimento em países em desenvolvimento algo com elevados níveis de risco.  

Para além das oportunidades que uma economia global trás na expansão das empresas de 

construção civil para novos mercados, existem outras razões pelas quais estas empresas se 

internacionalizam. Gunhan e Arditi (2005) dão como exemplo, a estagnação dos mercados 

domésticos, a diversificação dos riscos para novos mercados e a utilização competitiva de 

recursos. O aumento da rentabilidade a longo prazo e a manutenção do retorno aos acionistas, 

são outros determinantes para a decisão de internacionalizar (Crosthwaite,1998). 

Para além disto, é hoje evidente que competir num mercado doméstico pequeno oferece 

pequenas oportunidades para a indústria crescer (Wang et al, 2004). Assim, organizações 

altamente especializadas vêm a sua presença internacional como uma forma de capitalizarem o 

seu conhecimento e experiência adquirida ao longo do envolvimento num tipo de construção 

ou tecnologia, ou então como forma de equilibrar o seu crescimento e segurança, através da 

mitigação da natureza cíclica do trabalho ao nível doméstico (Han e Diekmann, 2005).   

Relativamente aos principais fatores que afetam a atividade internacional das empresas de 

construção civil, embora não exista nenhum modelo de análise dos mesmos (Ofori, 2003), os 

resultados de Gunhan e Arditi (2005) indicam que os pontos fortes da empresa mais importantes 

são o histórico em projetos internacionais semelhantes, a especialização, a capacidade de gestão 

de projetos e a rede de contatos; as principais ameaças são a perda de pessoal-chave, que por 

exemplo dominam a língua ou determinada técnica, a escassez de recursos financeiros e a 

inflação e flutuações cambiais; as principais oportunidades são o aumento da rentabilidade de 

longo prazo, a capacidade de manter retornos aos acionistas, a globalização e a abertura dos 

mercados. Por outro lado, Han e Diekmann (2005) apontam como principais causas do fracasso 

em projetos internacionais as barreiras à entrada (como compras governamentais, subsídios, 

licenças e requisitos normativos específicos) e perdas específicas dos projetos (como repúdio, 

baixos preços, questões trabalhistas, etc.), sendo que qualquer combinação destes fatores pode 

tornar a construção internacional bastante complicada e uma possível causa de insucesso 

empresarial. 
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Posto isto, é essencial, tanto para académicos, como para profissionais, a existência de um 

verdadeiro entendimento sobre quais os determinantes das vantagens competitivas a nível 

internacional (Özlem, 2001). 

 

 

2.1.2 Riscos da construção internacional 

A construção internacional é diferente da construção no mercado doméstico em diversas áreas 

(Ling et al., 2005).  

Em primeiro lugar, o ambiente internacional é mais complexo e afetado por variáveis e riscos 

que normalmente não fazem parte do mercado doméstico (Gunhan e Arditi, 2005), desta forma, 

a construção internacional envolve as incertezas comuns do mercado doméstico, assim como 

os riscos específicos de transações internacionais (Han e Diekmann, 2001), sendo que estes 

riscos são normalmente mais críticos do que os dos projetos nacionais (Jamil et al., 2008).  

Adicionalmente, Ofori (2003) argumenta que o mercado internacional de construção está 

sujeito a várias influências dinâmicas que podem levar a alterações no volume, distribuição e 

procura de fontes de competitividade. Consequentemente, uma empresa de construção 

internacional enfrenta vários problemas físicos, tecnológicos, financeiros, jurídicos, sócio-

culturais e políticos. 

Desta forma, apesar dos fortes motivos e recente tendência para a internacionalização, existe 

ainda um número relativamente pequeno de empreiteiros a participar no mercado de construção 

internacional, pois têm ainda receio de falhar (Han e Diekmann, 2005). 

Enquanto no passado uma empresa de construção civil entrava num novo mercado, abria um 

escritório regional e geria um negócio praticamente sem competição, hoje poucas empresas 

podem correr esse risco de entrar num novo mercado por conta própria (Badger e Mulligan, 

1995). 

Posto isto, a decisão de uma empresa de construção se expandir para mercados externos e 

crescer no mercado global, deve ter por base não só uma boa compreensão das oportunidades 

e ameaças associadas aos negócios internacionais, mas também uma ideia de desenvolvimento 

dos pontos fortes da empresa no mercado internacional (Gunhan e Arditi, 2005). A 

incapacidade das empresas entenderem tais riscos pode afetar significativamente os objetivos 

estratégicos associados a um novo mercado estrangeiro (Han e Diekmann, 2005). 
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Segundo Zhi (1999), os riscos de projetos de construção civil podem ser classificados de duas 

formas: riscos externos, quando consistem em impactos ambientais; e riscos internos, quando 

consistem em incertezas do próprio projeto. Desta forma, o autor defende que projetos 

internacionais possuem normalmente mais incertezas relacionadas com os riscos externos, 

como por exemplo, flutuações em políticas macroeconómicas e governamentais.   

Han e Diekman (2001) vão mais longe e, tendo por base vários autores, compilam os diferentes 

riscos potenciais decorrentes da atividade internacional de empresas de construção, 

apresentando assim uma estrutura analítica de riscos reproduzida aqui na figura 2-1.  

 

Fonte: Han e Diekmann, 2001, pp 301 

Figura 2-1: Estrutura analítica de Riscos 

 

De acordo com estes investigadores, muitos construtores que fazem uma avaliação inicial do 

risco de entrada num novo mercado consideram estes riscos intimidantes, principalmente os 
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da moeda, as restrições de câmbio, as diferenças culturais e as mudanças na lei e 

regulamentações.  

Avaliar os riscos e a preparação da própria empresa para projetos internacionais é crucial para 

o crescimento e mesmo para a simples sobrevivência da mesma (Gunhan e Arditi, 2005). Esta 

avaliação inclui não só a identificação dos riscos, mas também a probabilidade de impacto 

desses nos projetos de construção (Jamil et al., 2008).  

Zhi (1999) defende que, a identificação e avaliação de todos os riscos e as suas relações é um 

processo muito complicado, demorado e caro, sendo quase impossível para a maioria dos 

projetos, especialmente quando há quantidades inadequadas de informação e tempo. Contudo, 

o autor argumenta também que ignorar os riscos é não só irresponsável, mas também poderá 

dar origem a decisões irrealistas. Assim, o melhor será a adoção de um método abrangente de 

gestão de riscos durante o processo de construção, particularmente nos estágios de pré-

contratualização.  

A não adoção de estratégias de risco adequadas pode levar a baixa produtividade, baixa 

eficiência, tecnologia baixa e inflexível, que finalmente termina com baixos lucros e até perdas 

financeiras (Ling et al., 2005).  

De acordo com Han e Diekmann (2001), para além da sua natureza arriscada a decisão de entrar 

no mercado internacional da construção envolve um processo de decisão altamente integrado e 

complexo que segue as seguintes fases: (1) identificação dos países que são mais favoráveis e 

menos arriscados para fazer negócio; (2) seleção de projetos pretendentes nos países candidatos; 

e (3) determinação de "ir ou não ir" em uma oportunidade de projeto específica. 

 

2.1.3 Alianças 

Badger e Mulligan (1995) defendem que as alianças têm um papel decisivo na determinação do 

crescimento de muitas empresas, neste sentido, a consciência das implicações e ramificações 

destas alianças é um pré-requisito crucial para a prospeção internacional no sector da 

construção, sendo igualmente importante avaliar as possíveis vantagens competitivas que 

podem surgir destas alianças internacionais. Posto isto, estes investigadores argumentam que 

as alianças providenciam oportunidades únicas para o desenvolvimento e criação de forças com 

uma variedade de parceiros como clientes, governos, fornecedores, engenheiros, instituições 

financeiras e outras empresas de construção. Adicionalmente, Gunhan e Arditi (2005) afirmam 
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que uma empresa sem experiência no mercado internacional deveria considerar alianças para 

obter a necessária rede de contatos para trabalhos futuros.  

Para Badger e Mulligan (1995, pp. 100) uma aliança é definida como “uma associação de longo 

prazo com uma organização não filiada, usada para promover interesses comuns dos membros”. 

Para estes investigadores, a essência de uma aliança é baseada na confiança e respeito mútuo 

por cada participante e suas necessidades de negócio, sendo que nenhuma das partes deverá 

tentar tirar partido da outra para satisfazer ganhos de curto-prazo. Desta forma, segundo 

Ozorhon et al. (2008b), as empresas acordam em partilhar não só recursos financeiros e 

humanos, mas também competências e técnicas de gestão fundamentais para o sucesso.  

Apesar dos seus efeitos sinérgicos, são colaborações internacionais muito complexas e difíceis 

de gerir, devido à existência de objetivos, culturas e estruturas organizacionais por vezes 

diferentes e até conflituantes (Ozorhon et al., 2008b). 

Adicionalmente, as Joint Ventures (JVs), tipo especial de aliança, têm ganho importância como 

alternativa na competição global (Ozorhon et al., 2008b). Estas oferecem a oportunidade única 

de combinar competências e recursos distintivos das firmas participadas (Ozorhon et al., 

2008a). 

De acordo com Jamil et al. (2008), o uso de joint ventures internacionais em projetos de 

construção é agora muito comum, principalmente nas empresas de países em desenvolvimento 

que pretendem ampliar a sua exposição e competir internacionalmente. Contudo, estes 

investigadores defendem que deverá ter-se em atenção que as joint ventures internacionais são 

difíceis e complicadas de gerir, dado o envolvimento de stakeholders provenientes de culturas 

diferentes (Jamil et al., 2008) 

O estudo de Whitla et al. (2006), demonstra que as empresas que estabeleceram joint ventures 

tendem a concentrar-se em serviços que são mais elevados na contratação da cadeia de valor, 

concentrando-se no financiamento, design, projeto de engenharia e atividades de gestão de 

projeto. Desta forma, estas empresas têm normalmente as atividades centralizadas no país de 

origem e enviam peritos para trabalhar com os seus parceiros de joint ventures internacionais 

consoante a necessidade exige.  

De acordo com Bing (1999), em países como Singapura, Malásia, Tailândia, Filipinas, Vietnam 

e China, as empresas de construção estrangeiras são incentivadas a entrar no mercado local, na 

forma de uma joint venture com uma entidade local.  
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Bing (1999), alerta que antes de qualquer acordo de joint venture, deverão ser adotadas técnicas 

de gestão de risco, no sentido de se minimizar as probabilidades de falha ou mau desempenho. 

Desta forma, apresenta oito pontos para os quais se deverá ter em atenção: 

1. Seleção do parceiro: avaliar a capacidade financeira, relação com o governo, influência 

na comunidade local, experiência, reputação e pontos fortes para a realização do projeto; 

2. Acordo: a joint venture deve ser clara e abrangente em áreas críticas, tais como 

obrigações para os sócios individuais, tipo e valor das contribuições, método de 

avaliação, estrutura de gestão, controle e tomada de decisões e políticas de distribuição 

de lucros; 

3. Subcontratação: escolha de subcontratados e fornecedores experientes, ou seleção de 

organizações locais influentes, ou seleção de indivíduos como agentes de logística; 

4. Contrato de Engenharia: estabelecer um contrato de engenharia justo entre a joint 

venture e o cliente, e uma distribuição justa de lucros e responsabilidades entre os 

parceiros; 

5. Emprego: estabelecer uma gestão eficiente da equipa local, sendo o conflito interno 

reduzido através da confiança e compromisso; 

6. Bom relacionamento: o pessoal estrangeiro deve cumprir a cultura e tradição e constituir 

uma boa relação com o governo anfitrião e outras autoridades;   

7. Controlo: poderá ser desejável ter um parceiro com uma posição dominante que seja 

responsável pelo controlo e gestão da joint venture; 

8. Outros: realização de um estudo de viabilidade completo para garantir que o projeto é 

viável e paciência na resolução de os conflitos internos.  

Efetivamente, Porter (1998) argumenta que alianças formais podem ajudar a mitigar 

desvantagens no outsourcing internacional, contudo, as mesmas envolvem complexos 

problemas governamentais que condicionam a flexibilidade da empresa. Neste sentido, um 

cluster oferece vantagens superiores através das relações próximas e informais existentes entre 

as empresas.  

Posto isto, a próxima secção pretende explorar a temática dos clusters e sua utilidade no 

processo de internacionalização de empresas de construção. 
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2.1.4 Cluster 

2.1.4.1 Definição de cluster e suas vantagens 
 

O desenvolvimento económico baseado em clusters tem-se tornado uma temática com crescente 

interesse tanto para profissionais, como para investigadores, neste sentido, numerosas 

organizações mundiais, incluindo a OCDE, a Comissão Europeia e a Associação de 

Governantes dos Estados Unidos, têm nos últimos anos realizado grandes conferências e 

iniciativas políticas em torno desta temática, assim como diversas regiões e nações têm lançado 

iniciativas para desenvolver e fortalecer os seus clusters (Ketels, 2003). 

Segundo Porter (1998, p.78) “clusters são concentrações geográficas de empresas e instituições 

interligadas entre si num determinado sector”, podendo estes incluir fornecedores 

especializados de componentes (como maquinas e serviços), e fornecedores de infraestruturas 

específicas. Adicionalmente, podem estender-se a clientes e fabricantes de produtos 

complementares de sectores relacionados com a indústria, ou de indústrias diferentes mas que 

tenham em comum alguma capacidade, tecnologia ou input. Ainda segundo este autor, muitos 

clusters incluem instituições públicas, como universidades, grupos de reflexão, prestadores de 

formação profissional e associações comerciais, que irão oferecer formação, educação, pesquisa 

e suporte técnico especializado.   

As vantagens competitivas duradouras de um cluster a nível global residem cada vez mais em 

fatos locais que competidores distantes não conseguem replicar, como conhecimentos, relações 

e motivações (Porter, 1998).  

Adicionalmente, a proximidade entre os elementos constituintes do cluster permite que os 

mesmos desfrutem de benefícios económicos decorrentes de diferentes externalidades positivas 

(Ketels, 2003). Porter (1998) apresenta alguns exemplos, nomeadamente: aumento da 

produtividade, visto existir uma operação mais produtiva no acesso a inputs, informação, 

tecnologia e coordenação com empresas relacionadas; acesso a recursos humanos 

especializados, visto as empresas de clusters vibrantes poderem trocar funcionários experientes 

e especializados, diminuindo assim o tempo de procura e custos de transação no recrutamento; 

acesso a informação, como bases de dados de fornecedores, informação especializada, 

informação de mercado e tecnologias; complementaridade, visto as ligações resultantes do 

cluster fazerem com que o todo seja melhor do que a soma das partes, tornando-se isto mais 

evidente quando falamos de produtos complementares entre os elementos do cluster, que 
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facilitam a satisfação das necessidades dos clientes; inovação, promovendo a capacidade 

contínua da empresa inovar; e novas oportunidades de negócio, visto os indivíduos que 

trabalham dentro de um cluster poderem mais facilmente perceber lacunas em produtos ou 

serviços em torno do qual se pode construir empresas. Em 2000, Porter acrescenta ainda o 

acesso a instituições e bens públicos, que de outra forma não seria fácil de conseguir. 

As externalidades positivas decorrentes da pertença a um cluster têm recebido grande atenção 

de diversas entidades públicas, que tentam cobrir as debilidades associadas a empresas não 

clusterizadas e que apresentam falta de dimensão e recursos para concorrer a uma escala global 

(Fonseca e Ramos, 2010). Neste sentido, os clusters oferecem uma maneira construtiva de 

mudar a natureza do diálogo entre os setores púbico e privado (Porter, 1998). 

Porter (1998) salienta ainda a importância da competição e cooperação entre os elementos de 

um cluster, defendendo que sem uma concorrência vigorosa o cluster falhará. Segundo o autor, 

os clusters afetam a competição de três amplas maneiras: i) pelo aumento da produtividade das 

empresas daquela área; ii) pela condução da direção e ritmo da inovação, que sustenta o 

crescimento futuro da produtividade; iii) e pela estimulação à formação de novos negócios, que 

se expandem e reforçam o próprio cluster. Posto isto, a competição deverá coexistir com a 

cooperação, devendo esta última ser principalmente vertical de forma a envolver empresas em 

indústrias relacionadas e instituições locais. Esta coexistência é possível visto os fenómenos 

ocorrerem em diferentes dimensões e entre elementos diferentes.  

 

2.1.4.2 Tipologia dos clusters 

Embora inicialmente tenham sido promovidos maioritariamente por empresas privadas, hoje a 

criação de um cluster é influenciada por vários atores, incluindo entidades públicas e 

governamentais ao nível regional e nacional (Andersson et al., 2004). Segundo este autor, um 

cluster possui os seguintes elementos chave: concentração geográfica; definição do sector e 

especialização; tipo de ligação e dinâmica entre os membros do cluster; ciclo de vida; massa 

critica; e inovação. A ausência de um ou mais destes elementos não significa automaticamente 

fragilidade ou necessidade de reformulação do cluster.  

O estudo de Chorincas et al. (2001), realizado no âmbito do Programa Integrado de Apoio à 

Inovação (PROINOV), diferencia os clusters segundo quatro tipos: 

1. Microcluster ou Cluster Local: trata-se de um conjunto de empresas e instituições 

geograficamente próximas, articuladas por elementos comuns e complementares, que 
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atuam num setor em particular. Neste tipo de cluster os atores além de cooperarem entre 

si, competem igualmente num determinado mercado de produtos e/ou serviços, 

aumentando a competitividade do grupo; 

2. Cluster Industrial ou Cluster: trata-se de um conjunto de empresas de fornecedores 

especializados, prestadores de serviços, empresas de outras indústrias que estejam 

relacionadas e instituições, como associações comerciais, Universidades e centros de 

investigação, que desenvolvem as suas atividades com recurso a tecnologias distintas, 

mas complementares, com o intuito de inovarem. Desta forma, todos os membros 

beneficiarão da inovação gerada que aumentará a competitividade das partes; 

3. Cluster Regional: é na sua génese um “cluster industrial” que funciona num âmbito 

regional, podendo desta forma repetir-se em diferentes regiões do mesmo País;  

4. Mega Cluster: conjunto de entidades de áreas distintas cujos produtos e/ou serviços 

satisfazem a procura de uma grande Área Funcional da Procura Final. A sua articulação 

e interligações em rede permite a acumulação de capital e material para o conjunto das 

empresas envolvidas. 

Adicionalmente, Ketels (2003) afirma que os clusters diferem em diversas dimensões, como 

por exemplo, no tipo de produto que produzem, na dinâmica local a que estão sujeitos, na fase 

de desenvolvimento em que se encontram e no ambiente que os rodeia. Neste sentido, o 

investigador argumenta que há espaço para diferentes clusters de sucesso coexistirem, sendo os 

mesmos diferenciados pela sua especialização na cadeia de valor, pelo foco numa determinada 

área geográfica, ou pelo foco num determinado segmento ou necessidade de mercado. 

 

 

2.1.4.3 Fase de desenvolvimento de um cluster 

Alguns estudos de caso revelam que o desenvolvimento profundo de um cluster poderá requerer 

até uma década para que consiga atingir vantagens competitivas reais, sendo esta uma razão 

pela qual as tentativas governamentais de criação de clusters normalmente falham (Porter, 

1999). Contudo, e apesar dos insucessos, estas entidades continuam a intervir na criação e no 

desenvolvimento de clusters, com a expectativa de atingirem resultados a curto prazo (Beira, 

2002). Posto isto, o desenvolvimento de clusters deve ser comandado por atores privados, 

cabendo ao sector público o papel orientador de promoção de relações entre as empresas, 

através da divulgação de informação, da garantia de acesso a infraestruturas e comunicações e 

do apoio à formação (Chorincas et al., 2001). 
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Um cluster não é um fenómeno que aparece ou desaparece do dia para a noite, é algo que se 

desenvolve ao longo do tempo, assim, embora ainda não exista um entendimento exato da 

evolução de um cluster existem algumas observações decorrentes de estudos de caso e 

pensamento conceptual (Ketels, 2003). 

Por exemplo Porter (1998), fala de três fases de evolução de um cluster: nascimento, evolução 

e declínio.  

No que diz respeito ao nascimento, o investigador argumenta que os clusters poderão surgir: da 

necessidade de satisfação de uma procura local incomum, sofisticada ou rigorosa; da existência 

prévia de indústrias fornecedoras, indústrias relacionadas, ou até mesmo de clusters 

relacionados; a partir de uma ou duas empresas inovadoras que estimulam o crescimento de 

muitos outros; ou de um acontecimento fortuito que cria algum fator vantajoso que, por sua 

vez, promove o desenvolvimento do cluster. 

Relativamente à evolução, é defendido que depois de um cluster se começar a formar, um ciclo 

de auto-reforço promove seu crescimento, especialmente quando as instituições locais são 

favoráveis e a concorrência local vigorosa. À medida que este se expande, o mesmo acontece 

com a sua influência ao nível governamental e instituições públicas e privadas. Para além disto, 

o desenvolvimento de clusters é particularmente vibrante na intersecção com outros clusters, 

em que a visão, competência e tecnologias de diferentes áreas se fundem, provocando inovação 

e novos negócios. 

Finalmente, diversas ameaças são apontadas pelo autor como possíveis causas para o declínio 

de um cluster, especificamente: descontinuidades tecnológicas, que podem neutralizar por 

completo vantagens como informações acerca de um mercado-alvo, competências dos 

trabalhadores, conhecimento científico e técnico e base de fornecedores; mudança nas 

necessidades dos clientes; rigidez de pensamento, sendo que quando as empresas de um cluster 

são muito introspetivas, o cluster inteiro sofre com a inércia coletiva, tornando mais difícil às 

empresas individuais abraçar novas ideias e perceber a necessidade de inovação radical. 

Outra abordagem é apresentada por Ketels (2003), que sugere a existência de quatro fazes 

principais dentro do ciclo de vida de um cluster. A primeira, é o período antes da iniciativa do 

cluster ser lançada, em que as questões de competitividade já são discutidas. A segunda, trata-

se do momento em que a iniciativa de cluster é iniciada, juntamente com a análise do cluster e 

sua competitividade. Este processo é importante para identificar as áreas de ação, mas também 
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para criar e transmitir um sentimento de pertença ao cluster na comunidade alvo. Com base 

nesta análise, desenvolvem-se planos de ação em áreas específicas, como, por exemplo, a 

organização de eventos de rede ou uma presença conjunta do cluster numa feira de comércio. 

A terceira fase, diz respeito à implementação dos planos de ação. A quarta e última fase, é 

normalmente a transição de um projeto organizado para uma forma organizacional mais estável, 

dando origem a revisões periódicas da ação do cluster e envolvimento em novas atividades.  

Ketels (2003) afirma ainda que em quase todas as iniciativas de clusters analisadas, existe um 

papel fundamental desempenhado pelo indivíduo que lidera o esforço de criação do cluster, o 

chamado facilitador. Esse indivíduo tende a ser uma fonte da indústria com uma forte rede 

dentro do cluster, liderando o esforço global e guias individuais de grupos de trabalho que 

abordam temas específicos.  

Finalmente, Andersson et al. (2004), apresenta o ciclo de vida de um cluster, representado na 

figura 2-2, defendendo que estes passam por diferentes etapas que, embora possam diferir de 

cluster para cluster em termos de ritmo, existe uma lógica inerente no seu processo de evolução. 

Assim, são apresentadas 5 fases: aglomeração, quando a região possui um número de empresas 

e outros atores; cluster emergente, quando alguns atores da região começam a cooperar em 

torno de uma atividade chave e a realizar oportunidades comuns; cluster em desenvolvimento, 

quando novos atores da mesma atividade ou atividades relacionadas são atraídos para a região, 

sendo normal nesta fase a criação de um nome, marca e website, relacionado com o ramo de 

atividade; cluster maduro, quando o cluster atinge uma determinada massa critica de atores, 

onde são também desenvolvidas relações fora do cluster, com outros clusters, atividades e 

regiões, que poderão originar a criação de novas empresa, joint ventures e spin-offs; 

transformação, quando o cluster é obrigado a inovar e se adaptar a alterações de mercado, 

tecnológicas, ou outras, no sentido de sobreviver e evitar a estagnação e declínio. 
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Fonte:Elisabeth Waelbroeck-Rocha baseado no modelo apresentado no SRI International (2001) 

 

Figura 2-2: Ciclo de vida de um cluster 
 

 

2.1.4.4 Facilitadores de sucesso 

De modo a caracterizar o perfil do cluster em termos de iniciativas, Ketels (2003) menciona 

que o Cluster Intiative Greenbook também teve uma tentativa de identificar que fatores estão 

associados ao sucesso ou insucesso. Primeiro, as iniciativas dos clusters tendem a ser bem 

sucedidas se estiverem concentradas num cluster já implementado num meio com um bom 

ambiente empresarial. Segundo, as iniciativas aparentam ter maior êxito se estiverem baseadas 

numa estrutura conceitual compartilhada da competitividade. Terceiro, as iniciativas de um 

cluster necessitam de pelo menos uma pequena operação monetária para financiar um escritório 

com um grupo organizado. 

Ketels (2003), refere ainda que o desenvolvimento económico baseado em clusters está 

diretamente relacionado com a melhoria dos fundamentos microeconómicos globais de 

prosperidade em determinada localidade. Perante tal, para aumentar a competitividade local é 

necessário que todos os elementos que afetem a produtividade e a inovação, em empresas 

individuais ou clusters, sejam analisados. Assim, existem quatro dimensões a ter em conta: i) 

necessidade das regiões estimularem os seus clusters; ii) correção de deficiências transversais 

nos ambientes de negócio em geral do cluster; iii) criação de uma estrutura institucional 

concentrada na competitividade além do ciclo de vida das administrações específicas; iv) 

definição de uma compreensão global do valor único que pretendem oferecer em relação aos 

outros locais. 

Aglomeração Emergente Desenvolvimento Maduro Transformação 
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Perante tal, os clusters podem desempenhar um papel crucial no processo de desenvolvimento 

económico, podendo eles ser motores da economia global de uma região ou nação. Sendo a 

forma mais eficaz para conduzir a política microeconómica, os clusters podem ajudar a 

identificar os desafios no ambiente de negócios que afeta toda a economia, podendo assim ser 

o campo de testes para diferentes situações.  

Posto isto, ajudam o setor público e privado a adotar novas políticas económicas, sendo estas 

caraterizadas pela colaboração e ação conjunta ao longo de um vasto grupo de atores.  

 

2.1.4.5 Vantagens de pertencer a um cluster em processos de 

internacionalização 

Segundo ketels, (2003) as empresas pertencentes a um cluster beneficiam de externalidades que 

atuando isoladas dificilmente beneficiariam. 

De acordo com Porter (2000), existem quatros tipos de externalidades positivas que a 

participação num cluster pode trazer para a competitividade das empresas nesse mesmo cluster:  

i) acesso a inputs especializados a baixo custo como componentes, maquinas, serviços de gestão 

e pessoal comparando com a importação dos mesmos inputs de uma região distante; ii) acesso 

a todo o tipo de informação (técnica e/ou de Marketing); iii) acesso a estratégias de Marketing; 

iv) acesso a instituições e bens públicos que de outra forma não seria fácil de conseguir. 

Visto haver externalidades positivas nos clusters, o objetivo é perceber quais as influências que 

as mesmas poderão ter no processo de internacionalização das empresas pertencentes ao cluster.  

Porter (1998) argumenta que, a internacionalização através de clusters tem como vantagens a 

redução dos custos de transação; a dinamização dos serviços prestados; a partilha de 

conhecimentos; o vasto leque de portefólio (aumentando a capacidade competitiva num 

mercado internacional) e confiança junto dos credores. Adicionalmente, com a atuação num 

mercado extenso, competitivo e técnico os membros do cluster têm acesso a informação 

especializada que é acumulada dentro do mesmo. Aqui, a partilha de informação a todos os 

associados conduz a um aumento dos níveis de confiança e a uma melhor comunicação dentro 

do cluster.  

Para além disto, o autor defende ainda que o acesso e a partilha de um maior conjunto de 

funcionários especializados e experientes, minimiza os custos de pesquisa e transação no 
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recrutamento, o que proporciona oportunidades e reduz o risco de deslocalização dos 

funcionários, atraindo igualmente pessoas qualificadas de outras localidades.  

Em 1999, Porter defende que os clusters constituem uma face do diamante de Porter (industrias 

relacionadas e de suporte), mas são maioritariamente vistos como uma manifestação das 

interações entre todas as quatro faces, afetando assim a competição de três maneiras distintas: 

i) pelo aumento da produtividade das empresas constituintes ou indústrias; ii) pelo aumento da 

capacidade de inovação e, portanto, do crescimento da produtividade; iii) pelo estímulo à 

formação de novos negócios que apoiam a inovação e expandem o cluster. Assim, um cluster 

pode ser definido como um sistema de empresas e instituições cujo valor como um todo é maior 

do que a soma das partes interligadas. 

 

2.1.4.6 Vantagens do cluster como fonte de inovação 

Estando a competição entre empresas diretamente relacionada com a sua produtividade, Porter 

(1998) defende que para conseguirem manter elevados padrões de competitividade estas 

necessitam de adotar métodos sofisticados, utilizando tecnologia avançada nos seus serviços 

e/ou produtos. Refere ainda que a competição nos clusters é afetada de três modos diferentes: 

i) aumentando a produtividade das empresas na sua área de implementação; ii) orientando o 

caminho e o tipo de inovação que conduzirá ao aumento da produtividade; iii) estimulando a 

formação de novos negócios de modo a fortalecer e expandir o cluster.  

De acordo com Porter (1999), as empresas constituintes do cluster tiram proveito do seu 

relacionamento partilhando conhecimentos sobre as novas tecnologias, componentes, 

disponibilidade de máquinas, serviços, conceitos de marketing e estratégias. A absorção desta 

informação é mais facilitada com a constante interação entre os atores permitindo inovação não 

só do grupo, mas também a nível individual. Perante tal, uma empresa pertencente a um cluster 

pode expor as suas necessidades e obter resultados com maior rapidez. Enquanto se atuassem 

isoladamente enfrentariam custos mais elevados e dificuldades na absorção e aplicação das 

inovações. O investigador referencia ainda que os clusters não só promovem a inovação, mas 

também uma maior flexibilidade e rapidez de atuação para as diferentes intervenções no 

mercado. 

Malmberg e Power (2005) defendem que o conhecimento obtido através de clusters provêm de 

três motivos essenciais. 
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1. O conhecimento é obtido através de vários processos de interação organizacional 

interna. Esta hipótese é fundamentada sobre a maior colaboração entre as empresas 

e instituições, por exemplo Universidades, para o desenvolvimento de novas 

tecnologias.  

2. O conhecimento é desenvolvido perante o aumento de competição e rivalidade. A 

rivalidade entre empresas similares na mesma região é mais intensa e emocional 

criando pressão para adotem maior eficiência, inovação e que sejam mais 

sofisticados que o local rival.  

3. O conhecimento em cluster é criado através de efeitos colaterais decorrentes da 

mobilidade e sociabilidade dos associados. A difusão do conhecimento será mais 

rápida entre as empresas locais. Isto deve-se à intensidade de interação informal 

entre as empresas e fluxo de pessoas no mercado de trabalho local. 

Assim, os autores consideram que o cluster pode ser uma fonte de contínua inovação tornando-

se polos extremamente poderosos para atrair e desenvolver conhecimento em determinada 

atividade. 
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3 METODOLOGIA 

Na realização do estudo investiu-se cerca de 4 meses (Março, Abril, Maio e Junho), sendo que 

para explorar a relação entre os clusters e o processo de internacionalização de empresas de 

construção foi adotada a metodologia de estudos de caso. A escolha desta metodologia foi de 

alguma forma influenciada por Andersson et al. (2004), que defende a adoção de estudos de 

caso para o entendimento das relações formais e informais dentro de um cluster. 

Adicionalmente, tendo por base Eisenhardt e Graebner (2007), a ideia foi usar o estudo de caso 

para o desenvolvimento de teoria indutiva, no sentido em que a teoria emergirá do 

reconhecimento de padrões de relações entre conceitos.  

Triangulação através da recolha de dados por diferentes métodos (combinação de evidencias 

quantitativas e qualitativas) providencia maior fundamentação das construções e hipóteses 

(Eisenhardt, 1989). Posto isto, nesta investigação foi realizada uma pequena entrevista ao 

Diretor Executivo do cluster AFCM, com o propósito não só de entender como o cluster surgiu 

e os seus principais objetivos, mas também de estabelecer contato para posterior administração 

de inquérito às empresas membro do cluster.  

Estes métodos foram adotados com o propósito de testar quatro grandes grupos de hipóteses, 

nomeadamente:  

 Hipóteses relacionadas com o Volume de Negócios Anual; 

 Hipóteses relacionadas com existência de departamento de internacionalização;  

 Hipóteses relacionadas com os fatores mais relevantes na avaliação dos riscos de 

internacionalizar; 

 Hipóteses relacionadas com outras relações entre diferentes variáveis.  

No tratamento e análise dos dados do inquérito foi utilizado o software estatístico SPSS Statics, 

com o intuito de se perceber as relações entre diferentes variáveis, a teoria que suporta as 

mesmas e testar conceitos já existentes. Para tal, efetou-se uma analise do valor de resposta com 

base na distribuição das frequências e percentagens para cada pergunta. Posteriormente, de 

modo a testar os grupos de hipóteses realizou-se testes de spearman’s rho, que correlacionam 
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variáveis ordinais, e testes não paramétricos, Mann-Whitney,  para variáveis com restrições de 

valor. Nos testes de Spearman’ rho, considera-se que o valor do coeficiente de correlação, r, 

pode ser dividido em 3 niveis:  

 Forte para valores de r entre [-1;-0,7] ou [0,7;1] 

 Moderada para valores de r entre [-0,7;-0,3] e [0,3;0,7] 

 Fraca para valores de r entre [-0,3;0,3] 

Para a análise dos quatro grandes grupos de hipóteses, encontra-se ilustrado na tabela 3-1 as 

varias coorelações efetuadas, entre as diferentes variáveis, de modo a obter resultados referentes 

aos grupos de hipóteses anteriormente definidos. 

Tabela 3-1: Hipóteses testadas  

Anexo 2 – Teste de hipóteses relacionadas com o volume de negócios anual 

H1:Volumes de negócios anual vs Fatores que levaram ao interesse pela Internacionalização 

H2: Volume de negócios anual vs Cluster como veículo estratégico 

H3: Volume de negócios anual vs Razões de pertencer ao cluster 

H4: Volume de negócios anual vs Critérios de seleção dos mercados internacionais 

H5: Volume de negócios anual vs Fatores críticos de sucesso do cluster 

H6: Volume de negócios anual vs Fatores relevantes na avaliação do risco 

Anexo 3 – Teste de hipóteses relacionadas com a existência de departamento de 

internacionalização 

H7: Departamento de internacionalização específico vs Fatores relevantes na avaliação do risco 

H8:Departamento de internacionalização específico vs Critérios para seleção de mercados 

internacionais 

H9:Departamento de internacionalização específico vs fatores que levaram ao interesse pela 

internacionalização 

H10: Departamento de internacionalização específico vs Cluster como veiculo estratégico 
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H11: Departamento de internacionalização específico vs Razões de pertencer ao cluster 

H12: Departamento de internacionacionalização específico vs Fatores críticos de sucesso do cluster 

Anexo 4 – Testes de hipóteses relacionadas com os fatores relevantes na avaliação dos 

riscos 

H13: Departamento de internacionaliazação específico vs Métodos para a prospeção de risco 

H14: Cluster como veiculo estratégico vs Fatores relevantes na avaliação dos riscos 

H15: Razões para pertencer ao cluster vs Fatores relevantes na avaliação dos riscos 

H16: Critérios para a seleção de mercados internacionais vs Fatores relevantes na avaliação dos riscos 

H17: Fatores que levam ao interesse pela internacionalização vs Fatores mais relevantes na avaliação 

do risco 

H18: Fatores críticos de sucesso do cluster vs Fatores mais relevantes na avaliação dos riscos 

Anexo 5 – Testes de hipóteses relacionadas com outras variáveis 

H19: Fatores que levam ao interesse pela internacionalização vs Razões de pertencer ao cluster 

H20: Razões de pertencer ao cluster vs Fatores críticos de sucesso do cluster 

H21: Fatores que levam ao interesse pela internacionalização vs Seleção de mercados internacionais 

H22: Seleção dos mercados internacionais vs Fatores críticos de sucesso do cluster 

H23: Cluster como veículo estratégico vs Razões de pertencer ao cluster 

H24: Cluster como veículo estratégico vs Seleção dos mercados internacionais 

H25: Cluster como veículo estratégico vs Fatores críticos de sucesso do cluster 
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3.1 Elaboração e administração do inquérito 

A elaboração do inquérito, que se encontra no anexo 1, foi efetuada tendo por base o 

levantamento do estado de conhecimento. Desta forma, o mesmo é composto pelas seguintes 

secções:  

 Caracterização da empresa;  

 Fatores que levam à internacionalização; 

 Expetativas na adesão ao cluster; 

 Estratégia a adotar no processo de internacionalização; 

 Tipo de análise da avaliação de risco e identificação dos fatores de risco mais 

relevantes; 

 Relação do cluster com entidades públicas e privadas; 

 Acesso a financiamento; 

 Fatores críticos de sucesso do cluster. 

O inquérito foi enviado pela direção executiva do cluster aos representantes das empresas 

membro via correio eletrónico. Após este envio, cada associado foi contatado via telefone para 

a apresentação e explicação dos objetivos do estudo, assim como para pedido de devolução do 

inquérito preenchido. 

De modo a aumentar a reciprocidade e confiança, foi fornecido a cada inquirido um resumo dos 

objetivos da investigação e as vantagens da sua participação.  

 

 

 

  



Internacionalização de Empresas de Construção: o caso do Cluster AFCM 

 

João Carlos Campos Queirós – Mestrado Integrado em Engenharia Civil 25 

 

 

4 ANALISE E APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

Dos 29 inquéritos distribuídos foram recolhidos 18, obtendo-se assim uma percentagem de 

resposta de 62%.  

 

 

4.1 Análise das diferentes secções do inquérito  

4.1.1 Caracterização do cluster 

O cluster Associação Fileira da Construção do Minho (AFCM) é um cluster da construção da 

região do Minho criado em 2011 por 43 membros. Hoje, fazem parte deste cluster 29 empresas, 

a Universidade do Minho, a Associação Industrial do Minho e a Ordem dos Engenheiros. Os 

membros empresariais pertencem a diversos setores da industria da construção desde: gabinetes 

de projeto, empresas de construção, fornecedores especializados de componentes (como 

maquinas e serviços), fornecedores de infraestruturas específicas e fabricantes de produtos e 

materiais de sectores relacionados com a indústria. Esta constituição vai de encontro à definição 

de cluster defendida por Porter (1998), na medida em que se trata de uma concentração 

geográfica de empresas e instituições de um determinado setor.  

Segundo a classificação de Chorincas et al. (2001) podemos tipificar este cluster como um 

Cluster Industrial ou simplesmente cluster, uma vez que se trata de um conjunto de empresas 

de fornecedores especializados, prestadores de serviços, instituições, como associações 

comerciais, Universidades e centros de investigação, que desenvolvem as suas atividades com 

recurso a tecnologias distintas, mas complementares, com o intuito de inovarem. 

O cluster AFCM surge na sequência da quebra significativa verificada no mercado interno no 

setor da construção, que levou diversas empresas a procurarem mercados externos e, 

consequentemente, a adotarem um processo de internacionalização. Para algumas destas 

empresas, este processo apenas teria sucesso com o ganho de dimensão, união de esforços e 

experiência em mercados internacionais. Neste sentido, através de uma ação coletiva da 

Associação Industrial do Minho, procuraram agregar estas empresas da fileira da construção, 

que têm por base uma estratégia comum e um alinhamento de interesses em projetos 

internacionais. Assim, os principais objetivos do cluster passam por posicionar 

internacionalmente a imagem da AFCM, de modo a contrariar os fatores geradores da crise que 

o setor atravessa e contribuir para soluções eficazes e duradouras. 
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No resultado da pequena entrevista, ao Diretor Executivo do cluster AFCM, foi possível 

identificar em que fase do ciclo de vida este se situa. Perante a definição de Ketels (2003), em 

que o autor divide o ciclo de vida em 4 fases, é possível afirmar que este cluster se encontra na 

segunda fase. Esta caracteriza-se pela identificação de áreas de ação e criação e transmissão de 

sentimento de pertença na comunidade alvo. Para esta mobilização são organizados eventos de 

rede e/ou presenças conjuntas.  

Por outro lado, para Andersson et al (2004), um cluster apresenta um ciclo de vida dividido por 

5 fases (aglomeração; cluster emergente; cluster em desenvolvimento; cluster maduro; 

transformação). Neste caso o cluster AFCM situa-se na fase de desenvolvimento, sendo que no 

momento estão a ser criadas a marca e website. 

 

4.1.2 Caracterização das empresas 

Nesta secção pretendeu-se caracterizar as empresas do ponto de vista do ramo de atividade, 

anos de existência, dimensão e existência de departamento de internacionalização. 

Relativamente ao ramo de atividade, como se pode verificar no gráfico 4-1, o cluster AFCM é 

constituído maioritariamente por empresas de subsetores da construção, desde as áreas de 

projeto até à produção e tratamento de materiais (10 empresas). Os restantes ramos de atividade, 

Construção Civil e Construção Civil e Obras Públicas, são cada um constituídos por 4 empresas.  

 

Gráfico 4-1: Ramo de atividade 
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No que diz respeito, aos anos de experiência das empresas, verifica-se que 44,4% das mesmas 

possuí entre 21 e 50 anos, 22,4% situam-se no intervalo de mais de 50 anos e entre 11 e 20 anos 

e apenas 11,1% possui até 10 anos de atividade. Neste sentido, a maioria das empresas 

constituintes deste cluster (66,6%) possui mais de 20 anos de atividade, constatando-se assim 

um nível de experiência consolidado. 

Gráfico 4-2: Experiência na indústria 

 

Para a definição da dimensão das empresas recorreu-se à publicação “A nova definição de 

PME”, publicado pela Comissão Europeia em 2006. Esta caracteriza a dimensão de uma 

empresa tendo por base o número de trabalhadores e o volume de negócios anual (ver figura 4-

1), sendo que para volumes de negócios superiores a 50 milhões de euros e número de 

trabalhadores superiores a 250, considera-se que se trata de uma grande empresa.   

Tabela 4-1: Definição da dimensão da empresa 

Categoria da Empresa Número de Trabalhadores Volume de negócios anual 

Grande >250 50 Milhões de euros 

Média <250 50 Milhões de euros 

Pequena <50  10 Milhões de euros 

Micro <10  2 Milhões de euros 

 

Fonte: Adaptado de “A nova definição de PME” (2006), p.14 
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Como se pode verificar nos gráficos 4-3 e 4-4, a maioria das empresas (61%) tem um volume 

de negócios até 10 milhões de euros e 78% tem um número de trabalhadores inferior a 250. 

Gráfico 4-3: Volume de negócios anual 

 

Gráfico 4-4: Número de trabalhadores 
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Através do gráfico 4-5 verifica-se que 78% das empresas são consideradas PME’s e que as 

restantes 22% são grandes empresas.  

Gráfico 4-5: Categoria das empresas 

 

Dos 78% das PME definidas anteriormente, verifica-se no gráfico 4-6 que, 7 são médias 

empresas, 6 são micro empresas e apenas 1 é considerada pequena empresa. 

Adicionalmente, se separarmos por ramo de atividade, constata-se que das grandes empresas 

apenas 1 pertence ao ramo da Construção Civil e 3 pertencem ao ramo de Construção Civil e 

Obras Públicas (ver gráfico 4-6).  

Gráfico 4-6: Caracterização da dimensão dos membros 
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Finalmente, no que diz respeito à existência de departamento específico de internacionalização, 

61% dos inquiridos afirmam que não possuem este departamento. 

Gráfico 4-7: Departamento de internacionalização específico 

 

Do cruzamento de dados entre o ramo de atividade e a existência de um departamento específico 

para a internacionalização, denota-se que 70% das empresas relacionadas com as outras 

atividades da fileira da construção não possuem este tipo de departamento. Em relação às 

empresas de Construção Civil e também de Obras Públicas 50% possuem um departamento 

específico de internacionalização.  

Gráfico 4-8: Relação entre ramos de atividade e departamento de internacionalização 

especifico 
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4.1.3 Fatores que levam ao interesse pela internacionalização 

O gráfico 4-9 vem comprovar que este estudo vai de encontro ao que Gunham e Arditi (2005) 

argumentam, no sentido em que a estagnação dos mercados domésticos é um dos fatores que 

as empresas consideram mais relevante para a decisão de se internacionalizarem. O estudo 

revela também que a possibilidade de potenciar o desenvolvimento / crescimento da empresa é 

outra das razões com mais significância para os inquiridos, confirmando assim o que 

Crosthwaite (1998) defende.   

Gráfico 4-9: Fatores que levam ao interesse pela internacionalização 

 
 

 

4.1.4 Expectativas na adesão ao cluster 

Foi questionado como as empresas encaram o cluster enquanto veículo estratégico para a 

melhoria das suas atividades. Como se pode verificar no gráfico 4-10 o modelo de cooperação 

empresarial muito eficaz foi considerado o fator mais relevante, sendo que 50% dos inquiridos 

aponta este fator como sendo importante ou muito importante. O fator referente ao 

complemento da sua atividade comercial foi também apontado por 44,4% das empresas como 

sendo importante enquanto veículo estratégico. 
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Gráfico 4-10: Cluster como veículo estratégico 

 

Tentou-se também perceber quais as razões principais que levam os empresários a tornarem-se 

membros de um cluster (ver gráfico 4-11).  

Gráfico 4-11: Razões de pertencer ao cluster 
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desta forma de encontro ao que Porter (1998) argumenta. De notar ainda que o fator de acesso 

a instituições e bens públicos obteve também uma das maiores percentagens de resposta na 

categoria “muito relevante”, suportando assim o que Porter (2000) defende, no sentido em que 

não sendo através de um cluster este acesso não seria tão fácil de se conseguir.  

Para tentar perceber o grau de conhecimento sobre este tipo de organização, foi questionado se 

as empresas tiveram algum contato com outros clusters de indústrias diferentes. Assim, verifica-

-se que 78% (14 inquiridos) nunca tiveram contato com outro cluster de qualquer indústria. 

 

Gráfico 4-12: Contato com clusters de outras indústrias 

 
 

4.1.5 Estratégia a adotar no processo de internacionalização 

Foi colocada a questão sobre qual o tipo de abordagem que o cluster deverá adotar num processo 

de internacionalização. O gráfico 4-13 ilustra que o estabelecimento de consórcios com 

empresas locais é a abordagem que tem maior percentagem de resposta (17%). Contudo, não 

há uma variação significativa comparativamente com as restantes hipóteses.  
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Gráfico 4-13: Abordagens que o cluster deverá adotar no processo de internacionalização 
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Gráfico 4-14: Critérios para a seleção de mercados internacionais 

 
 

Relativamente ao método utilizado para efetuar a avaliação dos riscos, é possível verificar na 

no gráfico 4-15, que os inquiridos têm uma preferência de 40% na avaliação através do 

levantamento das condições nos mercados alvo.  

Gráfico 4-15: Métodos para prospeção do risco 
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Gráfico 4-16: Percentagem de inquiridos que selecionou a opção “o próprio departamento de 

internacionalização” e que já possui este tipo de departamento na sua empresa 

 

Segundo Han e Diekmann (2001), a avaliação dos Riscos pode ser dividida em 5 categorias: 

Político, Economico, Cultural / Legal, Tecnologia / Construção e Outros. Posto isto, para maior 

facilidade de interpretação dos dados recolhidos a análise é apresentada por categoria. 

 

Riscos políticos 

No gráfico 4-17, verifica-se que os inquiridos dão maior destaque aos riscos relacionados com 

a não existência de guerra, a relação com o governo e a ação e regulação do governo. 

Gráfico 4-17: Riscos políticos 
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Riscos económicos 

Relativamente aos riscos económicos verifica-se, no gráfico 4-18, que os inquiridos dão maior 

relevância ao fator inflação, no sentido em que 77,8% considera este fator como relevante ou 

muito relevante. De salientar ainda que os fatores restrições da moeda, encargos financeiros e 

discriminação fiscal foram os que registaram maior percentagem (44,4% cada um) na categoria 

muito relevante.  

Gráfico 4-18: Riscos económicos 

 
 

Cultura e questões legais 

A proteção de propriedade de informação foi o fator considerado com maior relevância pelas 

empresas, sendo que 50% das mesmas considera este fator relevante ou muito relevante.  

Gráfico 4-19: Cultura e questões legais 
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Tecnologia / Construção 

As questões laborais e a disponibilidade do material foram os fatores considerados como mais 

relevantes pelas empresas (28% cada). Quando juntamos os critérios “relevante” e “muito 

relevante”, adicionamos ao conjunto anterior o fator disponibilidade de subcontratados. Cada 

um dos três fatores foram classificados com relevância por 61% dos inquiridos.  

 

Gráfico 4-20: Tecnologia / Construção 
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Gráfico 4-21: Outros riscos  

 

Finalmente, relativamente à avaliação inicial do risco de entrada num novo mercado, pode-se 
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empresários. 
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Gráfico 4-22: Participação ativa de organismos académicos, empresariais, profissionais e 

governamentais nas atividades do cluster 

 
 

 

4.1.8 Acesso ao financiamento 

Ketels (2003) defende que as empresas pertencentes a um cluster beneficiam de externalidades 

que quando atuando isoladamente dificilmente as conseguiriam atingir. Efetivamente, no 

acesso ao financiamento, 94% dos inquiridos (gráfico 4-23) assinalaram como sendo “Mais 

fácil” o acesso para um projeto com origem no cluster. 

Gráfico 4-23: Facilidade de acesso a financiamento através do cluster 
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4.1.9 Fatores críticos de sucesso 

Segundo Porter (2000), o acesso a todo o tipo de informação (técnica e/ou Marketing) e o acesso 

a estratégias de Marketing são externalidades positivas na participação de um cluster. Perante 

o resultado obtido dos inquiridos, observa-se no gráfico 4-24 que 67% das empresas considera 

estas externalidades como relevantes para o sucesso do cluster. Contudo, os fatores partilha de 

conhecimentos, confiança entre os participantes e envolvimento sério e empenhado de todos os 

membros foram considerados como relevantes ou muito relevantes por 100% dos inquiridos, 

podendo assim e de forma inequívoca serem classificados como os principais fatores críticos 

de sucesso do cluster. 

 

Gráfico 4-24: Fatores críticos de sucesso do cluster 
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4.2 Teste de hipóteses 

4.2.1 Hipóteses relacionadas com o volume de negócios anual 

Foram realizados testes de spearman´s rho para investigar as relações existentes entre a variável 

volume de negócios e as variáveis referentes aos fatores que levaram ao interesse pela 

internacionalização, o cluster como veículo estratégico, as razões de pertencer ao cluster, os 

critérios de seleção dos mercados internacionais, os fatores relevantes na avaliação do risco e 

fatores críticos de sucesso do cluster.  

Da realização destes testes, verificou-se que não existe relação entre o volume de negócios e as 

variáveis referentes às questões: fatores que levaram ao interesse pela internacionalização, 

cluster como veículo estratégico, critérios de seleção dos mercados internacionais e fatores 

críticos de sucesso do cluster. 

Por outro lado, no que diz respeito à relação entre o volume de negócios e as razões de pertencer 

ao cluster, o teste revela que o volume de negócios está positivamente relacionado com o acesso 

a recursos e tecnologias especializadas e o acesso a instituições e bens públicos. Estas 

correlações são respetivamente de r = 0,571, para um nível de significância de 0,05, e r = 0,591, 

para um nível de significância de 0,01. Neste sentido, existe um nível de certeza de 95% e 99% 

respetivamente de que estas correlações existem.  

De acordo com Gageiro e Pestana (2003) através do resultado do teste Spearman´s rho é fácil 

sabermos o coeficiente de determinação através da representação de r2. Se de seguida 

multiplicarmos por 100, obtemos a percentagem de variação na variável dependente que é 

explicada pela variável independente. Aplicando a este caso, pode-se afirmar que 32,6% da 

variação do acesso a recursos e tecnologias especializadas é explicado pela variável volume de 

negócios, assim como 34,9% da variação no acesso a instituições e bens públicos é também 

explicado pela variável volume de negócios.     

Posteriormente, a relação entre as variáveis volume de negócios e as da questão dos fatores 

mais relevantes no interesse pela internacionalização, serão alvo de análise na seção (4.2.3) 

relativa às hipóteses relacionadas com a avaliação dos riscos perante uma decisão de 

internacionalizar. 
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4.2.2 Hipóteses relacionadas com existência de departamento de 

internacionalização  

Após a realização dos testes de Mann-Whitney para verificação de presença de relações entre a 

existência de departamento de internacionalização na empresa e os fatores relevantes na 

avaliação do risco, os critérios de seleção de mercados internacionais, os fatores que levaram 

ao interesse pela internacionalização, o cluster como veículo estratégico, as razões para 

pertencer ao cluster e os fatores críticos de sucesso do cluster, verifica-se que o nível de 

significância obtidos em todos eles é superior a 0,05. Assim, não há diferenças estatísticas entre 

as empresas que possuem departamento de internacionalização e as que não possuem este tipo 

de departamento.  

 

4.2.3 Hipóteses relacionadas com fatores mais relevantes na avaliação dos 

riscos de internacionalizar  

Da condução dos testes de spearman´s rho para a verificação de correlações entre os fatores 

mais relevantes na avaliação dos riscos de internacionalizar e o volume de negócios, os fatores 

que levaram ao interesse pela internacionalização, o cluster enquanto veículo estratégico, as 

razões de pertencer ao cluster, os critérios para a seleção dos mercados internacionais e os 

fatores críticos de sucesso do cluster, obtiveram-se os seguintes resultados para um nível de 

significância de 0,01: 

Riscos políticos: 

 Controlo governamental e o volume de negócios possuem uma forte correlação de  r = 

0,746, logo 55,65% da variação no controlo governamental é explicada pela variável 

volume de negócios; 

 Incentivos e subsídios governamentais revelaram uma relação forte com as razões para 

pertencer ao cluster, nomeadamente no que diz respeito ao acesso a recursos e 

tecnologias especializadas (r = 0,706; 49,8%), ao acesso a novas estratégias de 

marketing (r = 0,796; 63,3%) e acesso a instituições e bens públicos (r = 0,730; 53,29%). 

Adicionalmente, os incentivos e subsídios obtiveram também uma relação com o cluster 

enquanto veículo estratégico, nomeadamente a variável modelo de cooperação muito 

eficaz (r = 0,737; 54,3%). 
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Riscos económicos: 

 Inflação e volume de negócios obtiveram uma relação moderada com um valor r = 0,594 

(32,28%);  

 Cambio e cluster enquanto veículo estratégico obtiveram uma conexão forte no que diz 

respeito ao modelo de cooperação empresarial eficaz com um valor de r = 0,785 

(61,6%). 

Riscos cultura / legal: 

 Diferenças culturais revelam uma relação forte com as razões de pertencer ao cluster, 

relativas, ao acesso a recursos e tecnologias especializadas (r = 0,775; 60%), ao acesso 

a novas estratégias de Marketing (r = 0,695; 48,3%) e ao acesso a instituições e bens 

públicos (r = 0,648; 41,9%). Adicionalmente as diferenças culturais obtiveram uma 

relação positiva com a variável de modelo de cooperação empresarial muito eficaz (r = 

0,736; 54,1%); 

  Barreira da língua e as razões de pertencer ao cluster revelam de igual forma uma 

relação forte referentes ao acesso a recursos e tecnologias especializadas (r = 0,767; 

58,8%), ao acesso a novas estratégias de Marketing (r = 0,679; 46,1%) e ao acesso a 

instituições e bens públicos (r = 0,832; 69,2%). 

 Lei aplicável diferente exibe uma relação fraca com os fatores críticos de sucesso do 

cluster especialmente com a partilha de conhecimentos e dificuldades (r = 0,360; 

12,9%). Esta variável tem também uma moderada ligação com a variável de um modelo 

de cooperação empresarial muito eficaz (r = 0,649; 42,1%) da questão que classifica o 

cluster enquanto um veículo estratégico. 

  Resolução da disputa diferente e a variável de confiança junto dos credores, referente 

aos fatores críticos de sucesso do cluster, apresentam uma ligação média. (r = 0,630; 

39,9%) 
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Risco tecnologia / construção  

 Geografia diferente revela uma ligação às razões para pertencer a um cluster 

nomeadamente a partilha de informação (r = 0,612; 37%), o acesso a recurso e 

tecnologia (r = 0,886; 78,4%), o acesso a novas estratégias de Marketing (r = 0,835; 

69,7%) e o acesso a instituições e bens públicos (r = 0,713; 50,8%); 

 Disponibilidade do material e disponibilidade de subcontratados são duas variáveis que 

tem uma correlação moderada com a variável projeto aliciante perante os fatores que 

levam ao interesse pela internacionalização r = 0,695; (48,3%) e r = 0,629 (39,5%) 

respetivamente; 

 Diferentes normas têm uma relação forte com a variável da razão para pertencer ao 

cluster, particularmente com o acesso a recursos e tecnologias especializadas de r = 

0,763 (58,2%). 

Outros Riscos: 

 Falta de capacidade de gestão é um dos riscos que tem uma ligação moderadamente 

negativa com os fatores que levam à internacionalização nomeadamente países mais 

desenvolvidos (r = -0,614; 33,76%); 

 Falta de experiência e a variável acesso a recursos e tecnologias especializadas 

apresentam uma ligação média positiva (r = 0,655; 42,9%) referente às razões para 

pertencerem ao cluster; 

 Questões de importação/exportação revelam ser uma variável significante quando 

relacionada com as razões para pertencer ao cluster particularmente o acesso a 

instituições e bens públicos (r = 0,593; 35,1%); 

 Transferência de tecnologia, resistência públicas e as questões ambientais apresentam 

relações moderadas e positivas com a variável modelo de cooperação empresarial muito 

eficaz, apresentando estas correlações de r=0,614 (37,6%), r=0,656 (43%) e r= 0,62 

(38,4%) respetivamente. Estas variáveis são agregadas à questão de classificação de 

encarar o cluster enquanto veículo estratégico. 
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4.2.4 Hipóteses relacionadas com outras relações entre variáveis  

Foram feitos vários testes para perceber as relações existentes entre diferentes variáveis do 

inquérito. Especificamente foram testadas as seguintes hipóteses: 

H1: Fatores que levaram ao interesse pela internacionalização vs razões de pertencer ao 

cluster 

O teste de spearman´s rho revelou que para um nível de significância de 0,05 existe uma relação 

negativa e moderada entre a variável projeto aliciante e a variável facilidades num processo de 

internacionalização (r = -0,498). Neste sentido, pode-se afirmar com um nível de 95% de 

certeza que variações no projeto aliciante têm um impacto negativo de 24,8% nas facilidades 

num processo de internacionalização. 

H2: Razões para pertencer ao cluster vs fatores críticos de sucesso do cluster 

Para a correlação destes dois grupos de variáveis, através do teste de Spearman’s rho, foi 

observado um nível de significância de resposta de 0,05. Assim, o relacionamento das questões 

levou ao seguinte levantamento em que a variável facilidades num processo de 

internacionalização e a variável acesso a todo tipo de informação técnica ou marketing  mostram 

uma ligação significativamente positiva e moderada com valores de r= 0,575 (33%). Referente 

aos fatores críticos de sucesso do cluster, o acesso a estratégias de Marketing apresenta duas 

relações, com nível médio, com o acesso a todo tipo de informação técnica e/ou marketing (r = 

0,502;25,2%) e com novas estratégias de Marketing (r = 0,478; 22,8%). 

Ainda, a partilha de conhecimentos e dificuldades correlacionada com as facilidades num 

processo de internacionalização, demonstra um coeficiente de r = 0,496 (24,6%). Porém, 

verifica-se a existência de uma relação negativa entre a partilha de informação e inovação com 

a variável de confiança junto dos credores (r = -0,557, 31%).  

Finalmente, o acesso a instituições e bens públicos e a efetiva partilha de tecnologia e recursos 

têm uma relação com nível médio e positivo de um valor de coeficiente de correlação igual a 

0,528 (27,8%). Neste sentido pode-se verificar que as questões relativas às razões para pertencer 

ao cluster e as dos fatores críticos de sucesso do cluster encontram-se, maioritariamente, 

relacionadas de um modo positivo.  
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H3: Fatores que levaram ao interesse pela internacionalização vs critérios de seleção de 

mercados internacionais 

No cruzamento de variáveis nominais referentes aos fatores que levaram ao interesse pela 

internacionalização com os critérios de seleção de mercados internacionais, verificou-se uma 

relação entre a variável dependente estagnação do mercado domestico com a variável 

independente fatores culturais, obtendo um coeficiente de correlação entre ambas de r= 0,477 

(22,7%) com uma certeza de resposta de 95%. 

H4: Critérios de seleção de mercados internacionais vs fatores críticos de sucesso do 

cluster 

De notar a existência de uma ligação entre a variável países emergentes com a variável partilha 

de conhecimentos e dificuldades. (r=0,470). Neste sentido pode-se afirmar com um nível de 

95% de certeza, tendo o teste de spearman’s rho revelado para um nível de significância de 

0.05, que as variações da partilha de conhecimentos e dificuldades tem um impacto positivo de 

22.9% na seleção dos países emergentes como um mercado externo a intervir. 

H5: Cluster enquanto veículo estratégico vs critérios de seleção de mercados 

internacionais 

Na correlação destas duas questões, através do teste de spearman´s rho revelou que para um 

nível de significância de 0,05 existe uma relação significativamente positiva entre a variável de 

modelo de cooperação empresarial eficaz e a variável Países mais desenvolvidos (r = 0,607). 

Neste sentido, com um nível de 95% de certeza comprova-se que variações na escolha de como 

um modelo de cooperação empresarial eficaz tem uma reação positiva de 36,8% na seleção de 

países mais desenvolvidos referentes a mercados internacionais.  

H6: Cluster enquanto veículo estratégico vs fatores críticos de sucesso do cluster 

Do mesmo modo efetuado no teste anterior, a variável dependente modelo cooperação 

empresarial eficaz apresenta uma relação positiva de 33,9% com a variável independente acesso 

a estratégias de marketing. (r = 0,583). Foi possível verificar igualmente que os inquiridos que 

consideram mais relevante a variável complementar a nossa atividade comercial apresentam 

uma tendência de variação de resposta de 27,45% em relação à variável independente efetiva 

partilha de tecnologia e recursos. Tendo esta relação um coeficiente de correlação igual r = 

0,525 (0,05 nível significância)  
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5 CONCLUSÃO 

O cluster Associação Fileira da Construção do Minho (AFCM), constituído por 29 empresas e 

3 instituições, segue a definição de cluster defendida por Porter (1998), na medida em que se 

trata de uma concentração geográfica de empresas e instituições de um determinado sector. 

Adicionalmente, seguindo a classificação de Chorincas et al. (2001) pode igualmente ser 

tipificado como cluster industrial ou simplesmente cluster, uma vez que se trata de um conjunto 

de empresas de fornecedores especializados, prestadores de serviços, instituições, como 

associações comerciais, Universidades e centros de investigação, que desenvolvem as suas 

atividades com recurso a tecnologias distintas, mas complementares, com o intuito de inovarem. 

Das 29 empresas membro, a maioria são PME, possuem um volume de faturação inferior a 10 

milhões de euros e mais de 20 anos de atividade. Apenas 39% possui departamento próprio de 

internacionalização.  

Decorrente da análise dos fatores que levam ao interesse pela internacionalização, pode-se 

concluir que este estudo vai de encontro ao que Gunham e Arditi (2005) argumentam, no 

sentido em que a estagnação dos mercados domésticos é um dos fatores que as empresas 

consideram mais relevante para a decisão de se internacionalizarem. O estudo revela também 

que a possibilidade de potenciar o desenvolvimento / crescimento da empresa é outra das razões 

com mais significância para os inquiridos, confirmando assim o que Crosthwaite (1998) 

defende.   

No que diz respeito às expetativas na adesão ao cluster, o modelo de cooperação empresarial 

muito eficaz foi o fator mais considerado, sendo que 50% dos inquiridos aponta este fator como 

sendo importante ou muito importante. Adicionalmente, o estudo revela as razões mais 

relevantes para que os empresários se tornem membros do cluster, sendo estas, a criação de 

novas oportunidades de negócios, a partilha de informação e inovação e o acesso a instituições 

e bens públicos. 

Em relação ao tipo de estratégias que o cluster deverá adotar num processo de 

internacionalização, o estabelecimento de consórcios com empresas locais foi a categoria com 

maior percentagem de escolha, cerca de 17%. A criação de Joint Ventures, defendida por 

Ozorhin et al. (2008ª) e Whitla et al. (2006), como sendo um meio para criação de 
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oportunidades únicas de combinação de competências e recursos distintivos dos intervenientes, 

teve uma seleção de 14%. 

Para a realização da análise de riscos num processo de internacionalização do cluster, denota-

se uma preferência de 40% na avaliação através do levantamento das condições nos mercados 

alvo. Adicionalmente, constata-se que 80% dos inquiridos selecionaram a opção de “O próprio 

departamento de internacionalização” já possuem um departamento específico nas suas 

empresas, deduzindo-se assim que já se encontram a efetuar este tipo da análise internamente. 

Relativamente à avaliação inicial do risco de entrada num novo mercado, pode-se afirmar que 

a teoria de Han e Diekman (2001) se comprova com este estudo, uma vez que: os inquiridos 

referem que os riscos económicos, principalmente os relacionados com as restrições da moeda 

e câmbio, são os que maior relevância apresentam; e os riscos referentes a diferenças culturais, 

e as mudanças na lei e regulamentações são também considerados críticos para os empresários. 

Segundo Porter (2000), o acesso a todo o tipo de informação (técnica e/ou Marketing) e o acesso 

a estratégias de Marketing são externalidades positivas na participação de um cluster. De facto, 

67% das empresas consideram estas externalidades como relevantes para o sucesso do cluster. 

Contudo, os fatores partilha de conhecimentos, confiança entre os participantes e envolvimento 

sério e empenhado de todos os membros foram considerados como relevantes ou muito 

relevantes por 100% dos inquiridos, podendo assim e de forma inequívoca serem classificados 

como os principais fatores críticos de sucesso do cluster. 

Decorrente da análise dos testes de hipóteses de relação entre diferentes variáveis verifica-se 

que não existe relação entre o volume de negócios e as variáveis referentes aos fatores que 

levaram ao interesse pela internacionalização, ao cluster como veículo estratégico, a critérios 

de seleção dos mercados internacionais e aos fatores críticos de sucesso do cluster. Por outro 

lado, no que diz respeito à relação entre o volume de negócios e as razões de pertencer ao 

cluster, o teste revela que o volume de negócios está positivamente relacionado com o acesso a 

recursos e tecnologias especializadas e o acesso a instituições e bens públicos. 

Adicionalmente, não há diferenças estatísticas entre as empresas que possuem departamento de 

internacionalização e as que não possuem este tipo de departamento. 

Nas hipóteses de relacionamento dos fatores mais relevantes na avaliação dos riscos de 

internacionalizar pode-se afirmar que os riscos de controlo governamental e inflação são tidos 
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com maior importância pelas empresas com maior volume de negócios. Constata-se também, 

que para as empresas existe uma forte relação entre as razões de pertencer ao cluster e os riscos: 

incentivos e subsídios governamentais, diferenças culturais, barreira da língua, diferenças 

culturais, diferentes normas, falta de experiencia, questões de importação/exportação e 

transferência de tecnologia. Existe ainda outra relação estatística, apoiada numa relação positiva 

entre o cluster como um veículo estratégico e os riscos de câmbio, resistência pública e questões 

ambientais. Igualmente, para a disponibilidade do material, a disponibilidade de subcontratados 

e a falta de capacidade de gestão é realçada uma relação com o interesse pelo processo de 

internacionalização. Por último, existe ainda uma relação positiva entre os fatores críticos de 

sucesso do cluster e as variáveis lei aplicável diferente, resolução da disputa diferentes e a 

geografia diferente. 

Nas hipóteses de relacionamento dos fatores que levaram ao interesse pela internacionalização 

contata-se um relação moderada significativamente negativa com as razões de pertencer ao 

cluster, nomeadamente quando se trata de um projeto aliciante e a facilidade num processo de 

internacionalização.  

Adicionalmente, nas hipóteses de relacionamento das razões de pertencer ao cluster com os 

fatores críticos de sucesso do cluster, verificou-se que para as empresas existe uma relação 

significativamente positiva entre as variáveis: facilidades num processo de internacionalização 

vs o acesso a todo o tipo de informação técnica e/ou Marketing; partilha de conhecimentos e 

dificuldades vs facilidades num processo de internacionalização; e o acesso a instituições e bens 

públicos vs a efetiva partilha de tecnologia e recursos. 

Posto isto, considera-se que o resultado dos testes de hipóteses efetuado vai de encontro aos 

objetivos definidos permitindo assim identificar que o cluster tem uma influência positiva  no 

processo de internacionalização das empresas de construção. Através deste tipo de organização 

as empresas são capazes de cooperar e inovar, ganhando dimensão e experiência para a 

intervenção em projetos internacionais. 

No que diz respeito às limitações desta investigação, existem alguns fatores que limitaram o 

seu desenvolvimento, nomeadamente, o tempo, as restrições monetárias e o acesso a 

informação confidencial. O número de inquiridos analisados é relativamente pequeno, apesar 

de uma grande percentagem de resposta face à amostra inicial (62%), sendo que cada inquérito 

respondido tem um valor muito significante na análise dos dados. Adicionalmente, as 
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generalizações acerca deste estudo devem ser feitas com precaução uma vez que o mesmo diz 

respeito a uma determinada região de Portugal e do Mundo.  

Por fim, futuras investigações devem contemplar um estudo mais aprofundado e extenso, tendo 

este por base, de modo a perceber as diferenças que possam existir nas relações identificadas 

no cluster ao longo do tempo, percebendo assim se são relações duradouras ou pontuais.  
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Inquérito 
 

Dada a conjuntura atual e face às tremendas dificuldades sentidas pelas empresas de construção, a 

internacionalização torna-se cada vez mais essencial como um meio para garantir a sua atividade e 

sobrevivência. Em traços gerais este trabalho de investigação tem como objetivo perceber qual o tipo 

de abordagem das empresas neste tipo de organização e qual o seu papel no processo de 

internacionalização das empresas de construção, e ainda identificar os seus fatores críticos ou requisitos 

de sucesso. A ideia subjacente a este estudo é procurar lançar as bases e linhas orientadoras que possam 

nortear e maximizar as probabilidades de sucesso da internacionalização das empresas sob a forma de 

cluster. 

O seguinte inquérito provém do estudo de caso referente ao cluster AFCM em 

que tem como objetivo caracterizar o cluster em estudo do ponto de vista 

funcional e organizacional e perceber de que forma a adesão ao mesmo facilita 

(ou não) o processo de internacionalização das empresas membro 

Pretende-se identificar os principais fatores que levam os responsáveis pelas 

entidades a associarem-se ao cluster assim como reconhecer fatores marcantes 

durante o processo de internacionalização. Procura-se igualmente verificar se 

com a partilha de informação e com o relacionamento mais próximo surgem 

novas oportunidades de negócio. 

A participação neste inquérito contribui para uma melhor análise de resultados 

dando maior autenticidade à investigação realizada. 

A identificação de cada interveniente será sempre salvaguardada assim como mantida toda a 

confidencialidade e anonimato sendo os dados recolhidos, utilizados apenas para efeitos académicos. 

CLUSTER – corresponde a 

uma concentração 

permanente ou pontual de 

empresas com características 

semelhantes que coabitam no 

mesmo mercado e região, 

cooperando e partilhando 

recursos, tendo em vista 

incrementar a sua eficiência 

competitiva quer no plano 

operacional quer no plano 

estratégico.  

 

 
Trata-se de conceito popularizado 

pelo economista Michael Porter no 

seu livro “Competitive Advantages of 

Nations” (1990). 
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1- Ramo de atividade  

 

□Construção Civil  

□Obras Públicas 

□Outras atividades da fileira da construção 

 
2- Anos de existência da empresa 

 

□0 – 10 Anos  □11 – 20 Anos □21 – 50 Anos □Mais de 50 anos 

 

 
3- Número de trabalhadores efetivos quando se associou ao cluster?  

 

□1 -10 □11 - 50 □51 - 250 □Mais de 250 

 
4- Qual o volume de negócios anual? 

 

□ Inferior a 2 Milhões € 

□ De 2 a 10 Milhões € 

□ De 10 a 50 Milhões € 

□ Superior a 50 Milhões € 

 

 
5- A empresa dispõe de um departamento específico de internacionalização? 

 

□ Sim □Não 

 
6- Classifique quanto à relevância os fatores que levaram ao interesse pela internacionalização da 

empresa, utilizando a escala indicada. 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 

Estagnação do mercado doméstico □ □ □ □ □ □ 

Potenciar o desenvolvimento / crescimento da empresa □ □ □ □ □ □ 

Projeto aliciante  □ □ □ □ □ □ 

Necessidade de ganhar novos projetos para garantir sobrevivência □ □ □ □ □ □ 

Outros. Quais?       

___________________ □ □ □ □ □ □ 

0 - Não responde  1 - Não é relevante 2 - Pouco Relevante 

3 - Nem pouco nem muito relevante 4 - Relevante 5 - Muito Relevante 
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7- Classifique de acordo com a tabela como encara o cluster da construção enquanto veículo 

estratégico para melhorar os indicadores de atividade da sua empresa? 
 

 

 0 1 2 3 4 5 

Complementar à nossa atividade comercial □ □ □ □ □ □ 

Essencial à angariação de novas encomendas □ □ □ □ □ □ 

Modelo de cooperação empresarial muito eficaz  □ □ □ □ □ □ 
Outra razão. Qual? 

 □ □ □ □ □ □ 
 

 

8- Classifique quanto à relevância as razões para pertencer ao cluster, utilizando a escala 

seguidamente indicada, 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 

Criação de novas oportunidades de negócio □ □ □ □ □ □ 
Partilha de informação e inovação □ □ □ □ □ □ 
Acesso a recursos e tecnologias especializadas □ □ □ □ □ □ 
Facilidades num processo de internacionalização □ □ □ □ □ □ 
Acesso a novas estratégias de Marketing □ □ □ □ □ □ 
Acesso a instituições e bens públicos □ □ □ □ □ □ 

 

 

 
9- Que tipo(s) de abordagens o cluster deverá adotar no processo de internacionalização? 

 

 

□Parcerias entre empresas de países desenvolvidos 

□Criação de joint ventures 

□Estabelecimento de consórcios com empresas locais 

□Participações societárias em empresas de outras nacionalidades 

□Abertura de delegações/representações em mercados alvo 

□Privilegiar relações institucionais e diplomáticas 

□Privilegiar relações com empresas internacionais congéneres 

 

 

0 - Não responde  1 - Não Importante 2 - Pouco Importante 

3 - Nem pouco nem muito importante 4 - Importante 5 - Muito Importante 

0 - Não responde  1 - Não é relevante 2 - Pouco Relevante 

3 - Nem pouco nem muito relevante 4 - Relevante 5 - Muito Relevante 
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10- Classifique os critérios considerados para a seleção dos mercados internacionais, de acordo com a 

escala seguidamente indicada. 

 

 
0 - Não responde  1 - Não é importante 2 - Pouco Importante 

3 - Insignificante 4 - Importante 5 - Muito Importante 

1 

 

 0 1 2 3 4 5 

Países mais desenvolvidos □ □ □ □ □ □ 
Países com ambiente político estável □ □ □ □ □ □ 

Países emergentes □ □ □ □ □ □ 

Fatores culturais □ □ □ □ □ □ 

Fatores linguísticos □ □ □ □ □ □ 

 

 

 
11- Como deverá ser feita a avaliação do risco? 

 

 

□Consultoria externa 

□O próprio departamento de internacionalização 

□Através de intermediários no país destino 

□Levantamento das condições nos mercados alvo 

□Outro. Qual? ___________________ 

 

 

 

 
12- Classifique os fatores mais relevantes na avaliação dos riscos perante a decisão de 

internacionalizar.  

  
0 - Não responde 1 - Não é Relevante 2 - Pouco Relevante 

3 - Insignificante 4 - Relevante 5 - Muito Relevante 

 

 

 0 1 2 3 4 5 

Risco Politico       

Expropriação □ □ □ □ □ □ 

Guerra/Não □ □ □ □ □ □ 

Controlo Governamental □ □ □ □ □ □ 

Repudio □ □ □ □ □ □ 

Incentivos e subsídios Governamentais □ □ □ □ □ □ 
Relação com o Governo □ □ □ □ □ □ 
Ação e Regulação do Governo □ □ □ □ □ □ 
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Risco económico       

Cambio □ □ □ □ □ □ 

Restrições da Moeda □ □ □ □ □ □ 

Inflação □ □ □ □ □ □ 

Encargos Financeiros □ □ □ □ □ □ 
Discriminação Fiscal □ □ □ □ □ □ 

Cultura/ Legal       

Diferenças Culturais □ □ □ □ □ □ 

Barreira da Língua □ □ □ □ □ □ 

Lei Aplicável Diferente □ □ □ □ □ □ 

Resolução de Disputa Diferente □ □ □ □ □ □ 

Força Maior □ □ □ □ □ □ 

Proteção de Propriedade de Informação □ □ □ □ □ □ 

Tecnologia / Construção       

Geografia Diferente □ □ □ □ □ □ 

Questões Laborais: Habilidade, greves, etc. □ □ □ □ □ □ 

Disponibilidade do Material □ □ □ □ □ □ 

Disponibilidade de subcontratados □ □ □ □ □ □ 

Diferentes Normas □ □ □ □ □ □ 

Diferentes Sistemas de Medição □ □ □ □ □ □ 

Requisitos Domésticos □ □ □ □ □ □ 

Outros Riscos       

Falta de Capacidade de Gestão □ □ □ □ □ □ 

Falta de Experiencia □ □ □ □ □ □ 

Questões de Garantias □ □ □ □ □ □ 

Questões de Importação / Exportação □ □ □ □ □ □ 

Transferência de Tecnologia □ □ □ □ □ □ 

Falta de Infraestrutura □ □ □ □ □ □ 

Resistência Pública □ □ □ □ □ □ 

Questões Ambientais □ □ □ □ □ □ 
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13- Teve contacto com outros clusters de outras indústrias antes de se associar a este cluster? 

 

□ Sim □Não 

 

 
14- Concorda com a participação ativa de organismos académicos, empresariais, profissionais e 

governamentais nas atividades do cluster? Apresentam essas entidades uma efetiva mais-valia 

para o cluster? 

 

 

 

 

 

15- Concorda com a ideia de que o acesso a financiamento para projeto com origem no cluster pode 

constituir uma resposta às dificuldades de acesso ao crédito e obtenção de garantias bancárias? 

 

 

 

 

 

16- Classifique de acordo com a escala fornecida os fatores que considera mais críticos para o sucesso 

deste tipo de associação. 
 

  
0 - Não responde 1 - Não é Relevante 2 - Pouco Relevante 

3 - Insignificante 4 - Relevante 5 - Muito Relevante 

 

 0 1 2 3 4 5 

Acesso a todo o tipo de informação (técnica e/ou Marketing) □ □ □ □ □ □ 
Acesso a estratégias de Marketing □ □ □ □ □ □ 

Partilha de conhecimentos e dificuldades □ □ □ □ □ □ 

Dinamização dos serviços prestados □ □ □ □ □ □ 

Confiança junto dos credores □ □ □ □ □ □ 
Efetiva partilha de tecnologia e recursos □ □ □ □ □ □ 
Confiança entre os participantes □ □ □ □ □ □ 
Envolvimento sério e empenhado de todos os membros □ □ □ □ □ □ 
Outro(s) Quais?       

____________________________ □ □ □ □ □ □ 
 

  

□ Sim □ Não 

□ Mais difícil □ Mais fácil 
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Anexo 2 – Teste de hipóteses relacionadas com o volume de negócios anual  

 

 

H1: Volume de negócios anual vs Fatores que levaram ao interesse pela 

internacionalização 

 

 

Correlations 

   

Volume de negocios 

anual 

Spearman's rho Volume de negocios anual Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 18 

Estagnação do mercado domestico Correlation Coefficient ,114 

Sig. (2-tailed) ,653 

N 18 

Potenciar o desenvolvimento / 

Crescimento da empresa 

Correlation Coefficient ,059 

Sig. (2-tailed) ,816 

N 18 

Projeto Aliciante Correlation Coefficient -,015 

Sig. (2-tailed) ,951 

N 18 

Necessidade de ganhar novos 

projetos para garantir sobrevivencia 

Correlation Coefficient -,231 

Sig. (2-tailed) ,356 

N 18 
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Correlations 

   

Estagnação do 

mercado domestico 

Potenciar o 

desenvolvimento / 

Crescimento da 

empresa 

Spearman's rho Volume de negocios anual Correlation Coefficient ,114 ,059 

Sig. (2-tailed) ,653 ,816 

N 18 18 

Estagnação do mercado domestico Correlation Coefficient 1,000 -,230 

Sig. (2-tailed) . ,359 

N 18 18 

Potenciar o desenvolvimento / 

Crescimento da empresa 

Correlation Coefficient -,230 1,000 

Sig. (2-tailed) ,359 . 

N 18 18 

Projeto Aliciante Correlation Coefficient -,461 ,759** 

Sig. (2-tailed) ,054 ,000 

N 18 18 

Necessidade de ganhar novos 

projetos para garantir sobrevivencia 

Correlation Coefficient ,451 ,009 

Sig. (2-tailed) ,060 ,971 

N 18 18 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

   

Projeto Aliciante 

Necessidade de 

ganhar novos 

projetos para garantir 

sobrevivencia 

Spearman's rho Volume de negocios anual Correlation Coefficient -,015 -,231 

Sig. (2-tailed) ,951 ,356 

N 18 18 

Estagnação do mercado domestico Correlation Coefficient -,461 ,451 

Sig. (2-tailed) ,054 ,060 

N 18 18 

Potenciar o desenvolvimento / 

Crescimento da empresa 

Correlation Coefficient ,759** ,009 

Sig. (2-tailed) ,000 ,971 

N 18 18 

Projeto Aliciante Correlation Coefficient 1,000 -,086 

Sig. (2-tailed) . ,736 

N 18 18 

Necessidade de ganhar novos 

projetos para garantir sobrevivencia 

Correlation Coefficient -,086 1,000 

Sig. (2-tailed) ,736 . 

N 18 18 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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H2: Volume de negócios anual vs Cluster como veículo estratégico 

 

Correlations 

   

Volume de negocios 

anual 

Spearman's rho Volume de negocios anual Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 18 

Complementar à nossa atividade 

comercial 

Correlation Coefficient ,190 

Sig. (2-tailed) ,449 

N 18 

Essencial à angariação de novas 

encomendas 

Correlation Coefficient -,161 

Sig. (2-tailed) ,524 

N 18 

Modelo de cooperação empresarial 

muito eficaz 

Correlation Coefficient ,208 

Sig. (2-tailed) ,408 

N 18 

 

Correlations 

   

Complementar à 

nossa atividade 

comercial 

Essencial à 

angariação de novas 

encomendas 

Spearman's rho Volume de negocios anual Correlation Coefficient ,190 -,161 

Sig. (2-tailed) ,449 ,524 

N 18 18 

Complementar à nossa atividade 

comercial 

Correlation Coefficient 1,000 ,531* 

Sig. (2-tailed) . ,023 

N 18 18 

Essencial à angariação de novas 

encomendas 

Correlation Coefficient ,531* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,023 . 

N 18 18 

Modelo de cooperação empresarial 

muito eficaz 

Correlation Coefficient ,293 ,234 

Sig. (2-tailed) ,239 ,350 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

   

Modelo de 

cooperação 

empresarial muito 

eficaz 

Spearman's rho Volume de negocios anual Correlation Coefficient ,208 

Sig. (2-tailed) ,408 

N 18 

Complementar à nossa atividade 

comercial 

Correlation Coefficient ,293 

Sig. (2-tailed) ,239 

N 18 

Essencial à angariação de novas 

encomendas 

Correlation Coefficient ,234 

Sig. (2-tailed) ,350 

N 18 

Modelo de cooperação empresarial 

muito eficaz 

Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 18 

 

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Complementar à 

nossa atividade 

comercial 

Essencial à 

angariação de novas 

encomendas 

Modelo de 

cooperação 

empresarial muito 

eficaz 

Chi-Square 4,348 6,288 2,890 

df 3 3 3 

Asymp. Sig. ,226 ,098 ,409 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Volume de negocios anual 
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H3: Volume de negócios anual vs Razões de pertencer ao cluster 

 
 

Correlations 

   

Volume de negocios 

anual 

Spearman's rho Volume de negocios anual Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 18 

Criação de novas oportunidades de 

negócio 

Correlation Coefficient ,064 

Sig. (2-tailed) ,801 

N 18 

Partilha de informação e inovação Correlation Coefficient ,442 

Sig. (2-tailed) ,066 

N 18 

Acesso a recurso e tecnologias 

especializadas 

Correlation Coefficient ,571* 

Sig. (2-tailed) ,013 

N 18 

Facilidades num processo de 

internacionalização 

Correlation Coefficient ,292 

Sig. (2-tailed) ,240 

N 18 

Acesso a novas estratégias de 

Marketing 

Correlation Coefficient ,327 

Sig. (2-tailed) ,185 

N 18 

Acesso a instituições e bens públicos Correlation Coefficient ,591** 

Sig. (2-tailed) ,010 

N 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

   

Criação de novas 

oportunidades de 

negócio 

Partilha de 

informação e 

inovação 

Spearman's rho Volume de negocios anual Correlation Coefficient ,064 ,442 

Sig. (2-tailed) ,801 ,066 

N 18 18 

Criação de novas oportunidades de 

negócio 

Correlation Coefficient 1,000 ,297 

Sig. (2-tailed) . ,232 

N 18 18 

Partilha de informação e inovação Correlation Coefficient ,297 1,000 

Sig. (2-tailed) ,232 . 

N 18 18 

Acesso a recurso e tecnologias 

especializadas 

Correlation Coefficient ,393 ,701** 

Sig. (2-tailed) ,106 ,001 

N 18 18 

Facilidades num processo de 

internacionalização 

Correlation Coefficient ,490* ,195 

Sig. (2-tailed) ,039 ,437 

N 18 18 

Acesso a novas estratégias de 

Marketing 

Correlation Coefficient ,423 ,546* 

Sig. (2-tailed) ,080 ,019 

N 18 18 

Acesso a instituições e bens públicos Correlation Coefficient ,389 ,609** 

Sig. (2-tailed) ,111 ,007 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

   

Acesso a recurso e 

tecnologias 

especializadas 

Facilidades num 

processo de 

internacionalização 

Spearman's rho Volume de negocios anual Correlation Coefficient ,571* ,292 

Sig. (2-tailed) ,013 ,240 

N 18 18 

Criação de novas oportunidades de 

negócio 

Correlation Coefficient ,393 ,490* 

Sig. (2-tailed) ,106 ,039 

N 18 18 

Partilha de informação e inovação Correlation Coefficient ,701** ,195 

Sig. (2-tailed) ,001 ,437 

N 18 18 

Acesso a recurso e tecnologias 

especializadas 

Correlation Coefficient 1,000 ,478* 

Sig. (2-tailed) . ,045 

N 18 18 

Facilidades num processo de 

internacionalização 

Correlation Coefficient ,478* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,045 . 

N 18 18 

Acesso a novas estratégias de 

Marketing 

Correlation Coefficient ,778** ,636** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,005 

N 18 18 

Acesso a instituições e bens públicos Correlation Coefficient ,775** ,458 

Sig. (2-tailed) ,000 ,056 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

   

Acesso a novas 

estratégias de 

Marketing 

Acesso a instituições 

e bens públicos 

Spearman's rho Volume de negocios anual Correlation Coefficient ,327 ,591** 

Sig. (2-tailed) ,185 ,010 

N 18 18 

Criação de novas oportunidades de 

negócio 

Correlation Coefficient ,423 ,389 

Sig. (2-tailed) ,080 ,111 

N 18 18 

Partilha de informação e inovação Correlation Coefficient ,546* ,609** 

Sig. (2-tailed) ,019 ,007 

N 18 18 

Acesso a recurso e tecnologias 

especializadas 

Correlation Coefficient ,778** ,775** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 18 18 

Facilidades num processo de 

internacionalização 

Correlation Coefficient ,636** ,458 

Sig. (2-tailed) ,005 ,056 

N 18 18 

Acesso a novas estratégias de 

Marketing 

Correlation Coefficient 1,000 ,787** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 18 18 

Acesso a instituições e bens públicos Correlation Coefficient ,787** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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H4: Volume de negócios anual vs Criterios de seleção dos mercados internacionais 

 

Correlations 

   

Volume de negocios 

anual 

Spearman's rho Volume de negocios anual Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient -,119 

Sig. (2-tailed) ,638 

N 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient ,207 

Sig. (2-tailed) ,411 

N 18 

Países emergentes Correlation Coefficient -,184 

Sig. (2-tailed) ,464 

N 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient -,420 

Sig. (2-tailed) ,083 

N 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient -,140 

Sig. (2-tailed) ,580 

N 18 
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Correlations 

   

Países mais 

desenvolvidos 

Países com ambiente 

politico estável 

Spearman's rho Volume de negocios anual Correlation Coefficient -,119 ,207 

Sig. (2-tailed) ,638 ,411 

N 18 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient 1,000 -,295 

Sig. (2-tailed) . ,234 

N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient -,295 1,000 

Sig. (2-tailed) ,234 . 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient -,112 ,528* 

Sig. (2-tailed) ,657 ,024 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient -,043 ,171 

Sig. (2-tailed) ,865 ,498 

N 18 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient -,103 ,353 

Sig. (2-tailed) ,685 ,151 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

   

Países emergentes Fatores culturais 

Spearman's rho Volume de negocios anual Correlation Coefficient -,184 -,420 

Sig. (2-tailed) ,464 ,083 

N 18 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient -,112 -,043 

Sig. (2-tailed) ,657 ,865 

N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient ,528* ,171 

Sig. (2-tailed) ,024 ,498 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient 1,000 ,623** 

Sig. (2-tailed) . ,006 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient ,623** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,006 . 

N 18 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,144 ,486* 

Sig. (2-tailed) ,567 ,041 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

   

Fatores Linguísticos 

Spearman's rho Volume de negocios anual Correlation Coefficient -,140 

Sig. (2-tailed) ,580 

N 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient -,103 

Sig. (2-tailed) ,685 

N 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient ,353 

Sig. (2-tailed) ,151 

N 18 

Países emergentes Correlation Coefficient ,144 

Sig. (2-tailed) ,567 

N 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient ,486* 

Sig. (2-tailed) ,041 

N 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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H5: Volume de negócios anual vs Fatores críticos de sucesso do cluster 

Correlations 

   

Volume de negocios 

anual 

Spearman's rho Volume de negocios anual Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 18 

Acesso a todo o tipo de informação 

técnica ou Marketing 

Correlation Coefficient ,433 

Sig. (2-tailed) ,073 

N 18 

Acesso a estratégias de Marketing Correlation Coefficient ,302 

Sig. (2-tailed) ,223 

N 18 

Partilha de conhecimentos e 

dificuldades 

Correlation Coefficient -,044 

Sig. (2-tailed) ,861 

N 18 

Dinamização dos serviços 

prestados 

Correlation Coefficient ,268 

Sig. (2-tailed) ,283 

N 18 

Confiança junto dos credores Correlation Coefficient -,193 

Sig. (2-tailed) ,443 

N 18 

Efetiva partilha de tecnologia e 

recursos 

Correlation Coefficient ,334 

Sig. (2-tailed) ,176 

N 18 

Confiança entres os participantes Correlation Coefficient -,023 

Sig. (2-tailed) ,928 

N 18 

Envolvimento sério e empenhado 

de todos os membros 

Correlation Coefficient -,087 

Sig. (2-tailed) ,732 

N 18 
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Correlations 

   

Acesso a todo o 

tipo de informação 

técnica ou 

Marketing 

Acesso a 

estratégias de 

Marketing 

Spearman's rho Volume de negocios anual Correlation Coefficient ,433 ,302 

Sig. (2-tailed) ,073 ,223 

N 18 18 

Acesso a todo o tipo de 

informação técnica ou Marketing 

Correlation Coefficient 1,000 ,570* 

Sig. (2-tailed) . ,014 

N 18 18 

Acesso a estratégias de 

Marketing 

Correlation Coefficient ,570* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,014 . 

N 18 18 

Partilha de conhecimentos e 

dificuldades 

Correlation Coefficient ,337 ,227 

Sig. (2-tailed) ,172 ,365 

N 18 18 

Dinamização dos serviços 

prestados 

Correlation Coefficient ,617** ,661** 

Sig. (2-tailed) ,006 ,003 

N 18 18 

Confiança junto dos credores Correlation Coefficient -,174 ,035 

Sig. (2-tailed) ,490 ,891 

N 18 18 

Efetiva partilha de tecnologia e 

recursos 

Correlation Coefficient ,271 ,100 

Sig. (2-tailed) ,277 ,692 

N 18 18 

Confiança entres os participantes Correlation Coefficient ,107 ,116 

Sig. (2-tailed) ,672 ,646 

N 18 18 

Envolvimento sério e empenhado 

de todos os membros 

Correlation Coefficient ,194 ,329 

Sig. (2-tailed) ,440 ,182 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

   

Partilha de 

conhecimentos e 

dificuldades 

Dinamização dos 

serviços prestados 

Spearman's rho Volume de negocios anual Correlation Coefficient -,044 ,268 

Sig. (2-tailed) ,861 ,283 

N 18 18 

Acesso a todo o tipo de informação 

técnica ou Marketing 

Correlation Coefficient ,337 ,617** 

Sig. (2-tailed) ,172 ,006 

N 18 18 

Acesso a estratégias de Marketing Correlation Coefficient ,227 ,661** 

Sig. (2-tailed) ,365 ,003 

N 18 18 

Partilha de conhecimentos e 

dificuldades 

Correlation Coefficient 1,000 ,208 

Sig. (2-tailed) . ,408 

N 18 18 

Dinamização dos serviços prestados Correlation Coefficient ,208 1,000 

Sig. (2-tailed) ,408 . 

N 18 18 

Confiança junto dos credores Correlation Coefficient ,046 ,054 

Sig. (2-tailed) ,855 ,831 

N 18 18 

Efetiva partilha de tecnologia e 

recursos 

Correlation Coefficient ,107 ,121 

Sig. (2-tailed) ,674 ,632 

N 18 18 

Confiança entres os participantes Correlation Coefficient ,342 ,075 

Sig. (2-tailed) ,165 ,767 

N 18 18 

Envolvimento sério e empenhado de 

todos os membros 

Correlation Coefficient ,372 ,109 

Sig. (2-tailed) ,128 ,666 

N 18 18 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

   

Confiança junto dos 

credores 

Efetiva partilha de 

tecnologia e recursos 

Spearman's rho Volume de negocios anual Correlation Coefficient -,193 ,334 

Sig. (2-tailed) ,443 ,176 

N 18 18 

Acesso a todo o tipo de informação 

técnica ou Marketing 

Correlation Coefficient -,174 ,271 

Sig. (2-tailed) ,490 ,277 

N 18 18 

Acesso a estratégias de Marketing Correlation Coefficient ,035 ,100 

Sig. (2-tailed) ,891 ,692 

N 18 18 

Partilha de conhecimentos e 

dificuldades 

Correlation Coefficient ,046 ,107 

Sig. (2-tailed) ,855 ,674 

N 18 18 

Dinamização dos serviços prestados Correlation Coefficient ,054 ,121 

Sig. (2-tailed) ,831 ,632 

N 18 18 

Confiança junto dos credores Correlation Coefficient 1,000 -,298 

Sig. (2-tailed) . ,229 

N 18 18 

Efetiva partilha de tecnologia e 

recursos 

Correlation Coefficient -,298 1,000 

Sig. (2-tailed) ,229 . 

N 18 18 

Confiança entres os participantes Correlation Coefficient -,083 ,571* 

Sig. (2-tailed) ,743 ,013 

N 18 18 

Envolvimento sério e empenhado de 

todos os membros 

Correlation Coefficient -,065 ,489* 

Sig. (2-tailed) ,799 ,039 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

   

Confiança entres os 

participantes 

Envolvimento sério e 

empenhado de todos 

os membros 

Spearman's rho Volume de negocios anual Correlation Coefficient -,023 -,087 

Sig. (2-tailed) ,928 ,732 

N 18 18 

Acesso a todo o tipo de informação 

técnica ou Marketing 

Correlation Coefficient ,107 ,194 

Sig. (2-tailed) ,672 ,440 

N 18 18 

Acesso a estratégias de Marketing Correlation Coefficient ,116 ,329 

Sig. (2-tailed) ,646 ,182 

N 18 18 

Partilha de conhecimentos e 

dificuldades 

Correlation Coefficient ,342 ,372 

Sig. (2-tailed) ,165 ,128 

N 18 18 

Dinamização dos serviços prestados Correlation Coefficient ,075 ,109 

Sig. (2-tailed) ,767 ,666 

N 18 18 

Confiança junto dos credores Correlation Coefficient -,083 -,065 

Sig. (2-tailed) ,743 ,799 

N 18 18 

Efetiva partilha de tecnologia e 

recursos 

Correlation Coefficient ,571* ,489* 

Sig. (2-tailed) ,013 ,039 

N 18 18 

Confiança entres os participantes Correlation Coefficient 1,000 ,777** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 18 18 

Envolvimento sério e empenhado de 

todos os membros 

Correlation Coefficient ,777** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

H6: Volume de negócios  anual vs Fatores relevantes na avaliação do risco 
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Spearman'srho  

Volume 

de 

negocios 

anual Expropriação 

Guerra 

Não 

Controlo 

governamental Repudio 

Incentivos e 

subsídios 

Governamentais 

Relação 

com o 

Governo 

Ação e 

Regulação do 

Governo Cambio 

Restrições da 

Moeda 

Volume de 

negocios anual 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,550* ,289 ,746** ,267 ,418 ,440 ,385 ,317 ,525* 

Sig. (2-tailed) . ,018 ,245 ,000 ,284 ,085 ,068 ,114 ,200 ,025 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Expropriação Correlation 

Coefficient 

,550* 1,000 ,269 ,538* ,256 ,432 ,581* ,371 ,709** ,538* 

Sig. (2-tailed) ,018 . ,281 ,021 ,306 ,073 ,011 ,129 ,001 ,021 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Guerra Não Correlation 

Coefficient 

,289 ,269 1,000 ,307 ,513* ,151 -,069 ,020 ,357 ,342 

Sig. (2-tailed) ,245 ,281 . ,215 ,030 ,550 ,785 ,938 ,146 ,165 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Controlo 

governamental 

Correlation 

Coefficient 

,746** ,538* ,307 1,000 ,528* ,486* ,532* ,515* ,645** ,809** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,021 ,215 . ,024 ,041 ,023 ,029 ,004 ,000 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Repudio Correlation 

Coefficient 

,267 ,256 ,513* ,528* 1,000 ,181 ,101 ,042 ,394 ,298 

Sig. (2-tailed) ,284 ,306 ,030 ,024 . ,473 ,689 ,867 ,105 ,230 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Incentivos e 

subsídios 

Governamentais 

Correlation 

Coefficient 

,418 ,432 ,151 ,486* ,181 1,000 ,634** ,530* ,729** ,275 

Sig. (2-tailed) ,085 ,073 ,550 ,041 ,473 . ,005 ,024 ,001 ,269 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Relação com o 

Governo 

Correlation 

Coefficient 

,440 ,581* -,069 ,532* ,101 ,634** 1,000 ,845** ,590* ,437 

Sig. (2-tailed) ,068 ,011 ,785 ,023 ,689 ,005 . ,000 ,010 ,070 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Ação e 

Regulação do 

Governo 

Correlation 

Coefficient 

,385 ,371 ,020 ,515* ,042 ,530* ,845** 1,000 ,474* ,450 

Sig. (2-tailed) ,114 ,129 ,938 ,029 ,867 ,024 ,000 . ,047 ,061 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
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Cambio Correlation 

Coefficient 

,317 ,709** ,357 ,645** ,394 ,729** ,590* ,474* 1,000 ,586* 

Sig. (2-tailed) ,200 ,001 ,146 ,004 ,105 ,001 ,010 ,047 . ,011 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Restrições da 

Moeda 

Correlation 

Coefficient 

,525* ,538* ,342 ,809** ,298 ,275 ,437 ,450 ,586* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,025 ,021 ,165 ,000 ,230 ,269 ,070 ,061 ,011 . 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Inflação Correlation 

Coefficient 

,594** ,440 ,264 ,741** ,254 ,438 ,429 ,442 ,514* ,894** 

Sig. (2-tailed) ,009 ,068 ,290 ,000 ,308 ,069 ,076 ,067 ,029 ,000 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Encargos 

Financeiros 

Correlation 

Coefficient 

,153 ,306 ,321 ,160 ,209 ,671** ,326 ,186 ,504* ,121 

Sig. (2-tailed) ,544 ,217 ,194 ,526 ,405 ,002 ,187 ,460 ,033 ,632 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Discriminação 

Fiscal 

Correlation 

Coefficient 

-,025 ,349 ,282 ,006 ,272 ,614** ,201 ,033 ,534* -,053 

Sig. (2-tailed) ,923 ,156 ,257 ,980 ,276 ,007 ,425 ,896 ,023 ,836 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Diferenças 

Culturais 

Correlation 

Coefficient 

,341 ,515* ,223 ,410 ,262 ,774** ,372 ,293 ,717** ,353 

Sig. (2-tailed) ,167 ,029 ,374 ,091 ,293 ,000 ,129 ,237 ,001 ,151 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Barreira da 

Língua 

Correlation 

Coefficient 

,473* ,255 ,307 ,408 ,305 ,702** ,231 ,192 ,512* ,192 

Sig. (2-tailed) ,048 ,308 ,215 ,093 ,219 ,001 ,357 ,444 ,030 ,446 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Lei Aplicável 

Diferente 

Correlation 

Coefficient 

,243 ,602** ,373 ,452 ,332 ,652** ,585* ,481* ,805** ,407 

Sig. (2-tailed) ,331 ,008 ,127 ,060 ,179 ,003 ,011 ,043 ,000 ,094 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Resolução da 

Disputa 

Diferente 

Correlation 

Coefficient 

,187 ,154 ,349 ,287 ,168 ,351 ,619** ,748** ,345 ,310 

Sig. (2-tailed) ,458 ,541 ,156 ,248 ,504 ,154 ,006 ,000 ,161 ,210 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
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Força Maior Correlation 

Coefficient 

,127 ,255 ,427 ,274 ,248 ,355 ,543* ,585* ,422 ,287 

Sig. (2-tailed) ,614 ,308 ,077 ,272 ,322 ,148 ,020 ,011 ,081 ,249 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Proteção de 

Propriedade de 

Informação 

Correlation 

Coefficient 

,454 ,625** ,422 ,590** ,548* ,471* ,471* ,457 ,703** ,632** 

Sig. (2-tailed) ,059 ,006 ,081 ,010 ,018 ,048 ,049 ,057 ,001 ,005 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Geografia 

Diferente 

Correlation 

Coefficient 

,480* ,246 ,242 ,451 ,117 ,756** ,275 ,237 ,491* ,274 

Sig. (2-tailed) ,044 ,326 ,333 ,060 ,645 ,000 ,270 ,344 ,039 ,272 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Questões 

Laboriais: 

Habilidade, 

greves, etc 

Correlation 

Coefficient 

,329 ,440 ,221 ,724** ,614** ,406 ,408 ,321 ,719** ,741** 

Sig. (2-tailed) ,182 ,067 ,377 ,001 ,007 ,094 ,093 ,194 ,001 ,000 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Disponibilidade 

do Material 

Correlation 

Coefficient 

,531* ,404 ,701** ,728** ,773** ,431 ,257 ,329 ,624** ,558* 

Sig. (2-tailed) ,023 ,097 ,001 ,001 ,000 ,074 ,303 ,183 ,006 ,016 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Disponibilidade 

de 

Subcontratados 

Correlation 

Coefficient 

,573* ,485* ,658** ,685** ,675** ,358 ,274 ,322 ,559* ,564* 

Sig. (2-tailed) ,013 ,041 ,003 ,002 ,002 ,144 ,271 ,192 ,016 ,015 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Diferentes 

Normas 

Correlation 

Coefficient 

,345 ,357 ,275 ,160 -,172 ,475* ,127 ,234 ,328 ,158 

Sig. (2-tailed) ,161 ,146 ,270 ,527 ,495 ,046 ,616 ,350 ,184 ,531 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Diferentes 

Sistemas de 

Medição 

Correlation 

Coefficient 

,066 ,560* ,133 ,301 ,175 ,240 ,331 ,341 ,610** ,340 

Sig. (2-tailed) ,794 ,016 ,598 ,224 ,488 ,338 ,180 ,166 ,007 ,168 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Requisitos 

Domésticos 

Correlation 

Coefficient 

,450 ,699** ,295 ,648** ,328 ,529* ,460 ,488* ,719** ,544* 

Sig. (2-tailed) ,061 ,001 ,235 ,004 ,184 ,024 ,055 ,040 ,001 ,020 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
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Falta de 

Capacidade de 

Gestão 

Correlation 

Coefficient 

,564* ,786** ,270 ,677** ,308 ,434 ,552* ,462 ,704** ,574* 

Sig. (2-tailed) ,015 ,000 ,278 ,002 ,214 ,072 ,017 ,054 ,001 ,013 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Falta de 

Experiencia 

Correlation 

Coefficient 

,525* ,631** ,193 ,445 ,100 ,504* ,345 ,307 ,542* ,308 

Sig. (2-tailed) ,025 ,005 ,442 ,064 ,693 ,033 ,161 ,215 ,020 ,213 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Questões de 

Garantias 

Correlation 

Coefficient 

,355 ,407 ,093 ,622** ,258 ,476* ,614** ,556* ,646** ,620** 

Sig. (2-tailed) ,148 ,094 ,712 ,006 ,301 ,046 ,007 ,017 ,004 ,006 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Questões de 

Importação 

Exportação 

Correlation 

Coefficient 

,626** ,508* ,374 ,783** ,652** ,515* ,447 ,346 ,692** ,579* 

Sig. (2-tailed) ,005 ,031 ,127 ,000 ,003 ,029 ,063 ,160 ,001 ,012 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Transferência de 

Tecnologia 

Correlation 

Coefficient 

,489* ,511* ,321 ,759** ,522* ,658** ,499* ,498* ,820** ,498* 

Sig. (2-tailed) ,039 ,030 ,194 ,000 ,026 ,003 ,035 ,036 ,000 ,036 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Falta de 

Infraestrutura 

Correlation 

Coefficient 

,050 ,422 ,231 ,308 ,460 ,389 ,329 ,229 ,600** ,212 

Sig. (2-tailed) ,843 ,081 ,356 ,214 ,055 ,111 ,183 ,361 ,009 ,399 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Resistência 

Publica 

Correlation 

Coefficient 

,343 ,632** ,362 ,580* ,490* ,678** ,511* ,445 ,919** ,434 

Sig. (2-tailed) ,164 ,005 ,140 ,012 ,039 ,002 ,030 ,064 ,000 ,072 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Questões 

Ambientais 

Correlation 

Coefficient 

,207 ,525* ,299 ,520* ,440 ,510* ,451 ,454 ,805** ,313 

Sig. (2-tailed) ,410 ,025 ,229 ,027 ,068 ,031 ,060 ,058 ,000 ,206 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
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 Spearman's rho 

Inflação 

Encargos 

Financeiros 

Discriminação 

Fiscal 

Diferenças 

Culturais 

Barreira 

da 

Língua 

Lei 

Aplicável 

Diferente 

Resolução 

da Disputa 

Diferente 

Força 

Maior 

Proteção de 

Propriedade 

de Informação 

Geografi

a 

Diferente 

Volume de 

negocios anual 

Correlation 

Coefficient 

,594** ,153 -,025 ,341 ,473* ,243 ,187 ,127 ,454 ,480* 

Sig. (2-tailed) ,009 ,544 ,923 ,167 ,048 ,331 ,458 ,614 ,059 ,044 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Expropriação Correlation 

Coefficient 

,440 ,306 ,349 ,515* ,255 ,602** ,154 ,255 ,625** ,246 

Sig. (2-tailed) ,068 ,217 ,156 ,029 ,308 ,008 ,541 ,308 ,006 ,326 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Guerra Não Correlation 

Coefficient 

,264 ,321 ,282 ,223 ,307 ,373 ,349 ,427 ,422 ,242 

Sig. (2-tailed) ,290 ,194 ,257 ,374 ,215 ,127 ,156 ,077 ,081 ,333 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Controlo 

governamental 

Correlation 

Coefficient 

,741** ,160 ,006 ,410 ,408 ,452 ,287 ,274 ,590** ,451 

Sig. (2-tailed) ,000 ,526 ,980 ,091 ,093 ,060 ,248 ,272 ,010 ,060 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Repudio Correlation 

Coefficient 

,254 ,209 ,272 ,262 ,305 ,332 ,168 ,248 ,548* ,117 

Sig. (2-tailed) ,308 ,405 ,276 ,293 ,219 ,179 ,504 ,322 ,018 ,645 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Incentivos e 

subsídios 

Governamentais 

Correlation 

Coefficient 

,438 ,671** ,614** ,774** ,702** ,652** ,351 ,355 ,471* ,756** 

Sig. (2-tailed) ,069 ,002 ,007 ,000 ,001 ,003 ,154 ,148 ,048 ,000 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Relação com o 

Governo 

Correlation 

Coefficient 

,429 ,326 ,201 ,372 ,231 ,585* ,619** ,543* ,471* ,275 

Sig. (2-tailed) ,076 ,187 ,425 ,129 ,357 ,011 ,006 ,020 ,049 ,270 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Ação e Regulação 

do Governo 

Correlation 

Coefficient 

,442 ,186 ,033 ,293 ,192 ,481* ,748** ,585* ,457 ,237 

Sig. (2-tailed) ,067 ,460 ,896 ,237 ,444 ,043 ,000 ,011 ,057 ,344 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
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Cambio Correlation 

Coefficient 

,514* ,504* ,534* ,717** ,512* ,805** ,345 ,422 ,703** ,491* 

Sig. (2-tailed) ,029 ,033 ,023 ,001 ,030 ,000 ,161 ,081 ,001 ,039 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Restrições da 

Moeda 

Correlation 

Coefficient 

,894** ,121 -,053 ,353 ,192 ,407 ,310 ,287 ,632** ,274 

Sig. (2-tailed) ,000 ,632 ,836 ,151 ,446 ,094 ,210 ,249 ,005 ,272 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Inflação Correlation 

Coefficient 

1,000 ,269 ,062 ,557* ,426 ,336 ,283 ,216 ,646** ,420 

Sig. (2-tailed) . ,281 ,806 ,016 ,078 ,173 ,255 ,389 ,004 ,083 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Encargos 

Financeiros 

Correlation 

Coefficient 

,269 1,000 ,897** ,580* ,560* ,382 ,213 ,263 ,410 ,453 

Sig. (2-tailed) ,281 . ,000 ,012 ,016 ,118 ,396 ,292 ,091 ,059 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Discriminação 

Fiscal 

Correlation 

Coefficient 

,062 ,897** 1,000 ,589* ,498* ,388 ,028 ,124 ,338 ,371 

Sig. (2-tailed) ,806 ,000 . ,010 ,036 ,111 ,913 ,623 ,170 ,130 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Diferenças 

Culturais 

Correlation 

Coefficient 

,557* ,580* ,589* 1,000 ,834** ,673** ,266 ,323 ,669** ,704** 

Sig. (2-tailed) ,016 ,012 ,010 . ,000 ,002 ,287 ,191 ,002 ,001 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Barreira da Língua Correlation 

Coefficient 

,426 ,560* ,498* ,834** 1,000 ,463 ,277 ,344 ,546* ,715** 

Sig. (2-tailed) ,078 ,016 ,036 ,000 . ,053 ,266 ,162 ,019 ,001 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Lei Aplicável 

Diferente 

Correlation 

Coefficient 

,336 ,382 ,388 ,673** ,463 1,000 ,608** ,670** ,710** ,608** 

Sig. (2-tailed) ,173 ,118 ,111 ,002 ,053 . ,007 ,002 ,001 ,007 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Resolução da 

Disputa Diferente 

Correlation 

Coefficient 

,283 ,213 ,028 ,266 ,277 ,608** 1,000 ,915** ,517* ,228 

Sig. (2-tailed) ,255 ,396 ,913 ,287 ,266 ,007 . ,000 ,028 ,362 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
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Força Maior Correlation 

Coefficient 

,216 ,263 ,124 ,323 ,344 ,670** ,915** 1,000 ,562* ,179 

Sig. (2-tailed) ,389 ,292 ,623 ,191 ,162 ,002 ,000 . ,015 ,477 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Proteção de 

Propriedade de 

Informação 

Correlation 

Coefficient 

,646** ,410 ,338 ,669** ,546* ,710** ,517* ,562* 1,000 ,360 

Sig. (2-tailed) ,004 ,091 ,170 ,002 ,019 ,001 ,028 ,015 . ,142 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Geografia 

Diferente 

Correlation 

Coefficient 

,420 ,453 ,371 ,704** ,715** ,608** ,228 ,179 ,360 1,000 

Sig. (2-tailed) ,083 ,059 ,130 ,001 ,001 ,007 ,362 ,477 ,142 . 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Questões 

Laboriais: 

Habilidade, greves, 

etc 

Correlation 

Coefficient 

,677** ,219 ,219 ,549* ,447 ,552* ,285 ,323 ,755** ,336 

Sig. (2-tailed) ,002 ,382 ,382 ,018 ,063 ,017 ,251 ,192 ,000 ,173 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Disponibilidade do 

Material 

Correlation 

Coefficient 

,547* ,330 ,244 ,474* ,505* ,584* ,415 ,423 ,767** ,446 

Sig. (2-tailed) ,019 ,181 ,329 ,047 ,033 ,011 ,087 ,080 ,000 ,064 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Disponibilidade de 

Subcontratados 

Correlation 

Coefficient 

,550* ,252 ,170 ,455 ,391 ,620** ,393 ,340 ,727** ,496* 

Sig. (2-tailed) ,018 ,312 ,501 ,058 ,108 ,006 ,107 ,168 ,001 ,036 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Diferentes Normas Correlation 

Coefficient 

,245 ,361 ,358 ,637** ,574* ,458 ,234 ,219 ,265 ,709** 

Sig. (2-tailed) ,326 ,141 ,145 ,004 ,013 ,056 ,350 ,382 ,287 ,001 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Diferentes 

Sistemas de 

Medição 

Correlation 

Coefficient 

,233 -,070 ,088 ,508* ,254 ,644** ,272 ,293 ,472* ,266 

Sig. (2-tailed) ,352 ,784 ,729 ,031 ,309 ,004 ,274 ,238 ,048 ,286 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Requisitos 

Domésticos 

Correlation 

Coefficient 

,471* ,240 ,209 ,626** ,387 ,798** ,350 ,376 ,684** ,590** 

Sig. (2-tailed) ,049 ,336 ,405 ,005 ,112 ,000 ,155 ,124 ,002 ,010 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 



Internacionalização de Empresas de Construção: o caso do Cluster AFCM 

 

                         João Carlos Campos Queirós – Mestrado Integrado em Engenharia Civil 90 

Falta de 

Capacidade de 

Gestão 

Correlation 

Coefficient 

,479* ,257 ,222 ,510* ,345 ,500* ,226 ,205 ,500* ,322 

Sig. (2-tailed) ,044 ,304 ,376 ,030 ,160 ,035 ,367 ,414 ,034 ,193 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Falta de 

Experiencia 

Correlation 

Coefficient 

,360 ,524* ,463 ,679** ,626** ,413 ,136 ,147 ,445 ,527* 

Sig. (2-tailed) ,142 ,026 ,053 ,002 ,005 ,088 ,590 ,561 ,064 ,025 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Questões de 

Garantias 

Correlation 

Coefficient 

,483* ,394 ,257 ,368 ,367 ,514* ,458 ,416 ,590** ,363 

Sig. (2-tailed) ,042 ,106 ,303 ,133 ,134 ,029 ,056 ,086 ,010 ,139 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Questões de 

Importação 

Exportação 

Correlation 

Coefficient 

,517* ,301 ,246 ,507* ,573* ,643** ,339 ,339 ,762** ,564* 

Sig. (2-tailed) ,028 ,224 ,326 ,032 ,013 ,004 ,168 ,168 ,000 ,015 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Transferência de 

Tecnologia 

Correlation 

Coefficient 

,447 ,296 ,276 ,666** ,629** ,770** ,421 ,410 ,676** ,658** 

Sig. (2-tailed) ,063 ,234 ,267 ,003 ,005 ,000 ,082 ,091 ,002 ,003 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Falta de 

Infraestrutura 

Correlation 

Coefficient 

,153 ,297 ,392 ,528* ,261 ,716** ,285 ,220 ,448 ,473* 

Sig. (2-tailed) ,544 ,232 ,108 ,024 ,295 ,001 ,251 ,380 ,062 ,048 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Resistência 

Publica 

Correlation 

Coefficient 

,392 ,504* ,547* ,750** ,657** ,814** ,422 ,492* ,800** ,510* 

Sig. (2-tailed) ,108 ,033 ,019 ,000 ,003 ,000 ,081 ,038 ,000 ,031 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Questões 

Ambientais 

Correlation 

Coefficient 

,218 ,234 ,386 ,564* ,457 ,633** ,346 ,388 ,470* ,315 

Sig. (2-tailed) ,385 ,351 ,113 ,015 ,057 ,005 ,160 ,112 ,049 ,203 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
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Spearman's rho  

Questões 

Laboriais: 

Habilidad

e, greves, 

etc 

Disponibilidad

e do Material 

Disponibilidade 

de 

Subcontratados 

Diferentes 

Normas 

Diferentes 

Sistemas 

de 

Medição 

Requisitos 

Domésticos 

Falta de 

Capacida

de de 

Gestão 

Falta de 

Experiencia 

Questões de 

Garantias 

Volume de 

negocios anual 

Correlation 

Coefficient 

,329 ,531* ,573* ,345 ,066 ,450 ,564* ,525* ,355 

Sig. (2-tailed) ,182 ,023 ,013 ,161 ,794 ,061 ,015 ,025 ,148 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Expropriação Correlation 

Coefficient 

,440 ,404 ,485* ,357 ,560* ,699** ,786** ,631** ,407 

Sig. (2-tailed) ,067 ,097 ,041 ,146 ,016 ,001 ,000 ,005 ,094 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Guerra Não Correlation 

Coefficient 

,221 ,701** ,658** ,275 ,133 ,295 ,270 ,193 ,093 

Sig. (2-tailed) ,377 ,001 ,003 ,270 ,598 ,235 ,278 ,442 ,712 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Controlo 

governamental 

Correlation 

Coefficient 

,724** ,728** ,685** ,160 ,301 ,648** ,677** ,445 ,622** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,002 ,527 ,224 ,004 ,002 ,064 ,006 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Repudio Correlation 

Coefficient 

,614** ,773** ,675** -,172 ,175 ,328 ,308 ,100 ,258 

Sig. (2-tailed) ,007 ,000 ,002 ,495 ,488 ,184 ,214 ,693 ,301 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Incentivos e 

subsídios 

Governamentais 

Correlation 

Coefficient 

,406 ,431 ,358 ,475* ,240 ,529* ,434 ,504* ,476* 

Sig. (2-tailed) ,094 ,074 ,144 ,046 ,338 ,024 ,072 ,033 ,046 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Relação com o 

Governo 

Correlation 

Coefficient 

,408 ,257 ,274 ,127 ,331 ,460 ,552* ,345 ,614** 

Sig. (2-tailed) ,093 ,303 ,271 ,616 ,180 ,055 ,017 ,161 ,007 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Ação e 

Regulação do 

Governo 

Correlation 

Coefficient 

,321 ,329 ,322 ,234 ,341 ,488* ,462 ,307 ,556* 

Sig. (2-tailed) ,194 ,183 ,192 ,350 ,166 ,040 ,054 ,215 ,017 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
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Cambio Correlation 

Coefficient 

,719** ,624** ,559* ,328 ,610** ,719** ,704** ,542* ,646** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,006 ,016 ,184 ,007 ,001 ,001 ,020 ,004 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Restrições da 

Moeda 

Correlation 

Coefficient 

,741** ,558* ,564* ,158 ,340 ,544* ,574* ,308 ,620** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,016 ,015 ,531 ,168 ,020 ,013 ,213 ,006 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Inflação Correlation 

Coefficient 

,677** ,547* ,550* ,245 ,233 ,471* ,479* ,360 ,483* 

Sig. (2-tailed) ,002 ,019 ,018 ,326 ,352 ,049 ,044 ,142 ,042 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Encargos 

Financeiros 

Correlation 

Coefficient 

,219 ,330 ,252 ,361 -,070 ,240 ,257 ,524* ,394 

Sig. (2-tailed) ,382 ,181 ,312 ,141 ,784 ,336 ,304 ,026 ,106 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Discriminação 

Fiscal 

Correlation 

Coefficient 

,219 ,244 ,170 ,358 ,088 ,209 ,222 ,463 ,257 

Sig. (2-tailed) ,382 ,329 ,501 ,145 ,729 ,405 ,376 ,053 ,303 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Diferenças 

Culturais 

Correlation 

Coefficient 

,549* ,474* ,455 ,637** ,508* ,626** ,510* ,679** ,368 

Sig. (2-tailed) ,018 ,047 ,058 ,004 ,031 ,005 ,030 ,002 ,133 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Barreira da 

Língua 

Correlation 

Coefficient 

,447 ,505* ,391 ,574* ,254 ,387 ,345 ,626** ,367 

Sig. (2-tailed) ,063 ,033 ,108 ,013 ,309 ,112 ,160 ,005 ,134 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Lei Aplicável 

Diferente 

Correlation 

Coefficient 

,552* ,584* ,620** ,458 ,644** ,798** ,500* ,413 ,514* 

Sig. (2-tailed) ,017 ,011 ,006 ,056 ,004 ,000 ,035 ,088 ,029 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Resolução da 

Disputa 

Diferente 

Correlation 

Coefficient 

,285 ,415 ,393 ,234 ,272 ,350 ,226 ,136 ,458 

Sig. (2-tailed) ,251 ,087 ,107 ,350 ,274 ,155 ,367 ,590 ,056 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
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Força Maior Correlation 

Coefficient 

,323 ,423 ,340 ,219 ,293 ,376 ,205 ,147 ,416 

Sig. (2-tailed) ,192 ,080 ,168 ,382 ,238 ,124 ,414 ,561 ,086 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Proteção de 

Propriedade de 

Informação 

Correlation 

Coefficient 

,755** ,767** ,727** ,265 ,472* ,684** ,500* ,445 ,590** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,287 ,048 ,002 ,034 ,064 ,010 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Geografia 

Diferente 

Correlation 

Coefficient 

,336 ,446 ,496* ,709** ,266 ,590** ,322 ,527* ,363 

Sig. (2-tailed) ,173 ,064 ,036 ,001 ,286 ,010 ,193 ,025 ,139 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Questões 

Laboriais: 

Habilidade, 

greves, etc 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,624** ,532* ,070 ,447 ,487* ,484* ,278 ,732** 

Sig. (2-tailed) . ,006 ,023 ,783 ,063 ,040 ,042 ,263 ,001 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Disponibilidade 

do Material 

Correlation 

Coefficient 

,624** 1,000 ,938** ,154 ,308 ,646** ,457 ,318 ,391 

Sig. (2-tailed) ,006 . ,000 ,542 ,214 ,004 ,057 ,198 ,109 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Disponibilidade 

de 

Subcontratados 

Correlation 

Coefficient 

,532* ,938** 1,000 ,255 ,389 ,734** ,512* ,368 ,309 

Sig. (2-tailed) ,023 ,000 . ,307 ,111 ,001 ,030 ,133 ,212 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Diferentes 

Normas 

Correlation 

Coefficient 

,070 ,154 ,255 1,000 ,371 ,521* ,366 ,719** ,195 

Sig. (2-tailed) ,783 ,542 ,307 . ,130 ,027 ,135 ,001 ,438 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Diferentes 

Sistemas de 

Medição 

Correlation 

Coefficient 

,447 ,308 ,389 ,371 1,000 ,692** ,622** ,449 ,318 

Sig. (2-tailed) ,063 ,214 ,111 ,130 . ,001 ,006 ,061 ,198 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Requisitos 

Domésticos 

Correlation 

Coefficient 

,487* ,646** ,734** ,521* ,692** 1,000 ,669** ,617** ,431 

Sig. (2-tailed) ,040 ,004 ,001 ,027 ,001 . ,002 ,006 ,074 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
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Falta de 

Capacidade de 

Gestão 

Correlation 

Coefficient 

,484* ,457 ,512* ,366 ,622** ,669** 1,000 ,779** ,569* 

Sig. (2-tailed) ,042 ,057 ,030 ,135 ,006 ,002 . ,000 ,014 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Falta de 

Experiencia 

Correlation 

Coefficient 

,278 ,318 ,368 ,719** ,449 ,617** ,779** 1,000 ,461 

Sig. (2-tailed) ,263 ,198 ,133 ,001 ,061 ,006 ,000 . ,054 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Questões de 

Garantias 

Correlation 

Coefficient 

,732** ,391 ,309 ,195 ,318 ,431 ,569* ,461 1,000 

Sig. (2-tailed) ,001 ,109 ,212 ,438 ,198 ,074 ,014 ,054 . 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Questões de 

Importação 

Exportação 

Correlation 

Coefficient 

,806** ,794** ,744** ,200 ,391 ,624** ,571* ,441 ,735** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,426 ,108 ,006 ,013 ,067 ,001 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Transferência de 

Tecnologia 

Correlation 

Coefficient 

,708** ,746** ,707** ,397 ,625** ,795** ,708** ,597** ,668** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,001 ,103 ,006 ,000 ,001 ,009 ,002 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Falta de 

Infraestrutura 

Correlation 

Coefficient 

,452 ,466 ,590* ,316 ,663** ,659** ,585* ,455 ,382 

Sig. (2-tailed) ,060 ,051 ,010 ,202 ,003 ,003 ,011 ,058 ,118 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Resistência 

Publica 

Correlation 

Coefficient 

,726** ,685** ,602** ,390 ,611** ,710** ,649** ,611** ,674** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,002 ,008 ,110 ,007 ,001 ,004 ,007 ,002 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Questões 

Ambientais 

Correlation 

Coefficient 

,582* ,504* ,437 ,345 ,672** ,566* ,661** ,520* ,460 

Sig. (2-tailed) ,011 ,033 ,070 ,160 ,002 ,014 ,003 ,027 ,054 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
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Spearman's rho  

Questões de 

Importação 

Exportação 

Transferência 

de Tecnologia 

Falta de 

Infraestrutura 

Resistência 

Publica 

Questões 

Ambientais 

Volume de negocios 

anual 

Correlation 

Coefficient 

,626** ,489* ,050 ,343 ,207 

Sig. (2-tailed) ,005 ,039 ,843 ,164 ,410 

N 18 18 18 18 18 

Expropriação Correlation 

Coefficient 

,508* ,511* ,422 ,632** ,525* 

Sig. (2-tailed) ,031 ,030 ,081 ,005 ,025 

N 18 18 18 18 18 

Guerra Não Correlation 

Coefficient 

,374 ,321 ,231 ,362 ,299 

Sig. (2-tailed) ,127 ,194 ,356 ,140 ,229 

N 18 18 18 18 18 

Controlo governamental Correlation 

Coefficient 

,783** ,759** ,308 ,580* ,520* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,214 ,012 ,027 

N 18 18 18 18 18 

Repudio Correlation 

Coefficient 

,652** ,522* ,460 ,490* ,440 

Sig. (2-tailed) ,003 ,026 ,055 ,039 ,068 

N 18 18 18 18 18 

Incentivos e subsídios 

Governamentais 

Correlation 

Coefficient 

,515* ,658** ,389 ,678** ,510* 

Sig. (2-tailed) ,029 ,003 ,111 ,002 ,031 

N 18 18 18 18 18 

Relação com o Governo Correlation 

Coefficient 

,447 ,499* ,329 ,511* ,451 

Sig. (2-tailed) ,063 ,035 ,183 ,030 ,060 

N 18 18 18 18 18 

Ação e Regulação do 

Governo 

Correlation 

Coefficient 

,346 ,498* ,229 ,445 ,454 

Sig. (2-tailed) ,160 ,036 ,361 ,064 ,058 

N 18 18 18 18 18 
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Cambio Correlation 

Coefficient 

,692** ,820** ,600** ,919** ,805** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,009 ,000 ,000 

N 18 18 18 18 18 

Restrições da Moeda Correlation 

Coefficient 

,579* ,498* ,212 ,434 ,313 

Sig. (2-tailed) ,012 ,036 ,399 ,072 ,206 

N 18 18 18 18 18 

Inflação Correlation 

Coefficient 

,517* ,447 ,153 ,392 ,218 

Sig. (2-tailed) ,028 ,063 ,544 ,108 ,385 

N 18 18 18 18 18 

Encargos Financeiros Correlation 

Coefficient 

,301 ,296 ,297 ,504* ,234 

Sig. (2-tailed) ,224 ,234 ,232 ,033 ,351 

N 18 18 18 18 18 

Discriminação Fiscal Correlation 

Coefficient 

,246 ,276 ,392 ,547* ,386 

Sig. (2-tailed) ,326 ,267 ,108 ,019 ,113 

N 18 18 18 18 18 

Diferenças Culturais Correlation 

Coefficient 

,507* ,666** ,528* ,750** ,564* 

Sig. (2-tailed) ,032 ,003 ,024 ,000 ,015 

N 18 18 18 18 18 

Barreira da Língua Correlation 

Coefficient 

,573* ,629** ,261 ,657** ,457 

Sig. (2-tailed) ,013 ,005 ,295 ,003 ,057 

N 18 18 18 18 18 

Lei Aplicável Diferente Correlation 

Coefficient 

,643** ,770** ,716** ,814** ,633** 

Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,001 ,000 ,005 

N 18 18 18 18 18 

Resolução da Disputa 

Diferente 

Correlation 

Coefficient 

,339 ,421 ,285 ,422 ,346 

Sig. (2-tailed) ,168 ,082 ,251 ,081 ,160 

N 18 18 18 18 18 
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Força Maior Correlation 

Coefficient 

,339 ,410 ,220 ,492* ,388 

Sig. (2-tailed) ,168 ,091 ,380 ,038 ,112 

N 18 18 18 18 18 

Proteção de Propriedade 

de Informação 

Correlation 

Coefficient 

,762** ,676** ,448 ,800** ,470* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,062 ,000 ,049 

N 18 18 18 18 18 

Geografia Diferente Correlation 

Coefficient 

,564* ,658** ,473* ,510* ,315 

Sig. (2-tailed) ,015 ,003 ,048 ,031 ,203 

N 18 18 18 18 18 

Questões Laboriais: 

Habilidade, greves, etc 

Correlation 

Coefficient 

,806** ,708** ,452 ,726** ,582* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,060 ,001 ,011 

N 18 18 18 18 18 

Disponibilidade do 

Material 

Correlation 

Coefficient 

,794** ,746** ,466 ,685** ,504* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,051 ,002 ,033 

N 18 18 18 18 18 

Disponibilidade de 

Subcontratados 

Correlation 

Coefficient 

,744** ,707** ,590* ,602** ,437 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,010 ,008 ,070 

N 18 18 18 18 18 

Diferentes Normas Correlation 

Coefficient 

,200 ,397 ,316 ,390 ,345 

Sig. (2-tailed) ,426 ,103 ,202 ,110 ,160 

N 18 18 18 18 18 

Diferentes Sistemas de 

Medição 

Correlation 

Coefficient 

,391 ,625** ,663** ,611** ,672** 

Sig. (2-tailed) ,108 ,006 ,003 ,007 ,002 

N 18 18 18 18 18 

Requisitos Domésticos Correlation 

Coefficient 

,624** ,795** ,659** ,710** ,566* 

Sig. (2-tailed) ,006 ,000 ,003 ,001 ,014 

N 18 18 18 18 18 
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Falta de Capacidade de 

Gestão 

Correlation 

Coefficient 

,571* ,708** ,585* ,649** ,661** 

Sig. (2-tailed) ,013 ,001 ,011 ,004 ,003 

N 18 18 18 18 18 

Falta de Experiencia Correlation 

Coefficient 

,441 ,597** ,455 ,611** ,520* 

Sig. (2-tailed) ,067 ,009 ,058 ,007 ,027 

N 18 18 18 18 18 

Questões de Garantias Correlation 

Coefficient 

,735** ,668** ,382 ,674** ,460 

Sig. (2-tailed) ,001 ,002 ,118 ,002 ,054 

N 18 18 18 18 18 

Questões de Importação 

Exportação 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,863** ,527* ,795** ,546* 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,025 ,000 ,019 

N 18 18 18 18 18 

Transferência de 

Tecnologia 

Correlation 

Coefficient 

,863** 1,000 ,696** ,887** ,785** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,001 ,000 ,000 

N 18 18 18 18 18 

Falta de Infraestrutura Correlation 

Coefficient 

,527* ,696** 1,000 ,633** ,599** 

Sig. (2-tailed) ,025 ,001 . ,005 ,009 

N 18 18 18 18 18 

Resistência Publica Correlation 

Coefficient 

,795** ,887** ,633** 1,000 ,826** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,005 . ,000 

N 18 18 18 18 18 

Questões Ambientais Correlation 

Coefficient 

,546* ,785** ,599** ,826** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,019 ,000 ,009 ,000 . 

N 18 18 18 18 18 
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Anexo 3 – Teste de Hipotese relacionado com a existência de Departamento de 

Internacionalização 

 

H7: Departamento de internacionalização específico vs Fatores relevantes na avaliação 

do risco 

 

Test Statisticsb 

 

Expropriação Guerra Não 

Controlo 

governamental Repudio 

Incentivos e subsídios 

Governamentais 

Mann-Whitney U 24,500 21,000 38,000 21,000 24,000 

Wilcoxon W 90,500 87,000 66,000 49,000 90,000 

Z -1,298 -1,715 -,047 -1,640 -1,364 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,194 ,086 ,962 ,101 ,173 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,211a ,126a 1,000a ,126a ,211a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Departamento de Internacionalização especifico 

 

Test Statisticsb 

 

Relação com o 

Governo 

Ação e Regulação do 

Governo Cambio Restrições da Moeda Inflação 

Mann-Whitney U 30,500 30,000 31,500 33,000 32,000 

Wilcoxon W 96,500 96,000 97,500 99,000 98,000 

Z -,756 -,828 -,662 -,528 -,626 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,450 ,408 ,508 ,598 ,531 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,479a ,479a ,536a ,659a ,596a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Departamento de Internacionalização especifico 

 

Test Statisticsb 

 

Encargos Financeiros Discriminação Fiscal Diferenças Culturais Barreira da Língua 

Mann-Whitney U 24,500 28,500 28,500 31,000 

Wilcoxon W 90,500 94,500 94,500 97,000 

Z -1,357 -,968 -,935 -,697 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,175 ,333 ,350 ,486 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,211a ,375a ,375a ,536a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Departamento de Internacionalização especifico 
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Test Statisticsb 

 

Lei Aplicável Diferente 

Resolução da Disputa 

Diferente Força Maior 

Proteção de 

Propriedade de 

Informação 

Mann-Whitney U 25,500 26,500 27,500 37,500 

Wilcoxon W 91,500 92,500 93,500 103,500 

Z -1,199 -1,113 -1,040 -,092 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,231 ,266 ,298 ,926 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,246a ,285a ,328a ,930a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Departamento de Internacionalização especifico 

 

 

Geografia Diferente 

Questões Laboriais: 

Habilidade, greves, 

etc 

Disponibilidade do 

Material 

Disponibilidade de 

Subcontratados 

Mann-Whitney U 20,500 27,000 38,500 33,500 

Wilcoxon W 86,500 55,000 104,500 99,500 

Z -1,697 -1,079 ,000 -,476 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,090 ,281 1,000 ,634 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,104a ,328a 1,000a ,659a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Departamento de Internacionalização especifico 

 

Test Statisticsb 

 

Diferentes Normas 

Diferentes Sistemas 

de Medição 

Requisitos 

Domésticos 

Falta de Capacidade 

de Gestão 

Mann-Whitney U 9,000 37,500 30,000 31,500 

Wilcoxon W 75,000 65,500 96,000 97,500 

Z -2,810 -,100 -,810 -,657 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,005 ,920 ,418 ,511 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,006a ,930a ,479a ,536a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Departamento de Internacionalização especifico 
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Test Statisticsb 

 

Falta de Experiencia 

Questões de 

Garantias 

Questões de 

Importação 

Exportação 

Transferência de 

Tecnologia 

Mann-Whitney U 24,000 37,500 34,500 38,000 

Wilcoxon W 90,000 65,500 62,500 66,000 

Z -1,349 -,096 -,375 -,047 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,177 ,924 ,707 ,963 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,211a ,930a ,724a 1,000a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Departamento de Internacionalização especifico 

 
 

Test Statisticsb 

 

Falta de Infraestrutura Resistência Publica Questões Ambientais 

Mann-Whitney U 37,000 36,000 37,500 

Wilcoxon W 65,000 102,000 103,500 

Z -,140 -,232 -,096 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,888 ,816 ,924 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,930a ,860a ,930a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Departamento de Internacionalização especifico 

 

H8: Departamento de internacionalização específico vs Critérios para seleção de 

mercados internacionais 

 

 

Test Statisticsb 

 

Países mais 

desenvolvidos 

Países com ambiente 

politico estável Países emergentes 

Mann-Whitney U 32,000 35,500 34,000 

Wilcoxon W 98,000 101,500 62,000 

Z -,609 -,299 -,493 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,543 ,765 ,622 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,596a ,791a ,724a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Departamento de Internacionalização especifico 
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Test Statisticsb 

 

Fatores culturais Fatores Linguísticos 

Mann-Whitney U 27,000 30,000 

Wilcoxon W 55,000 96,000 

Z -1,259 -,806 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,208 ,420 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,328a ,479a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Departamento de Internacionalização especifico 

 

H9: Departamento internacional específico vs Fatores que levaram ao interesse pela 

internacionalização 
 

Estagnação do 

mercado domestico 

Potenciar o 

desenvolvimento / 

Crescimento da 

empresa Projeto Aliciante 

Necessidade de 

ganhar novos projetos 

para garantir 

sobrevivencia 

Mann-Whitney U 35,000 34,500 38,000 25,500 

Wilcoxon W 101,000 100,500 66,000 91,500 

Z -,379 -,438 -,048 -1,243 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,705 ,661 ,961 ,214 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,791a ,724a 1,000a ,246a 

a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Departamento de Internacionalização especifico 

H10: Departamento internacional específico vs Cluster como veiculo estratégico 

Test Statisticsb 

 

Complementar à 

nossa atividade 

comercial 

Essencial à 

angariação de novas 

encomendas 

Modelo de 

cooperação 

empresarial muito 

eficaz 

Mann-Whitney U 22,500 38,000 36,000 

Wilcoxon W 88,500 104,000 102,000 

Z -1,548 -,048 -,236 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,122 ,962 ,814 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,151a 1,000a ,860a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Departamento de Internacionalização especifico 
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H11: Departamento internacional específico vs  Razões de pertencer ao cluster  

Test Statisticsb 

 

Criação de novas 

oportunidades de 

negócio 

Partilha de 

informação e 

inovação 

Acesso a recurso e 

tecnologias 

especializadas 

Facilidades num 

processo de 

internacionalização 

Mann-Whitney U 36,000 37,000 21,000 21,500 

Wilcoxon W 64,000 103,000 87,000 87,500 

Z -,245 -,150 -1,699 -1,659 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,806 ,881 ,089 ,097 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,860a ,930a ,126a ,126a 

a. Not corrected for ties. . b Grouping Variable: Departamento de Internacionalização especifico 

Test Statisticsb 

 

Acesso a novas 

estratégias de 

Marketing 

Acesso a instituições 

e bens públicos 

Mann-Whitney U 25,500 28,500 

Wilcoxon W 91,500 94,500 

Z -1,223 -,934 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,221 ,350 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,246a ,375a 

b. Grouping Variable: Departamento de Internacionalização especifico 
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H12: Departamento internacional específico vs Fatores críticos de sucesso do cluster 

Test Statisticsb 

 
Acesso a todo o 

tipo de informação 

técnica ou 

Marketing 

Acesso a 

estratégias de 

Marketing 

Partilha de 

conhecimentos e 

dificuldades 

Dinamização dos 

serviços prestados 

Mann-Whitney U 30,000 29,500 34,000 33,500 

Wilcoxon W 96,000 95,500 100,000 61,500 

Z -,834 -,863 -,470 -,517 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,404 ,388 ,638 ,605 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,479a ,425a ,724a ,659a 

a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Departamento de Internacionalização especifico 

Test Statisticsb 

 

Confiança junto dos 

credores 

Efetiva partilha de 

tecnologia e recursos 

Confiança entres os 

participantes 

Envolvimento sério e 

empenhado de todos 

os membros 

Mann-Whitney U 37,500 24,000 32,000 38,000 

Wilcoxon W 103,500 90,000 98,000 66,000 

Z -,098 -1,452 -,696 -,058 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,922 ,147 ,486 ,954 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,930a ,211a ,596a 1,000a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Departamento de Internacionalização especifico 

 

 

 

 

  



Internacionalização de Empresas de Construção: o caso do Cluster AFCM 

 

João Carlos Campos Queirós – Mestrado Integrado em Engenharia Civil 105 

Anexo 4 – Testes de hipóteses relacionados com os fatores relevantes na avaliação dos 

riscos 

 

H13: Departamento de internacionalização específico vs Métodos de avaliação de risco 

 

Test Statisticsb 

 

Consultoria externa 

O próprio 

departamento de 

internacionalização 

Através de 

intermediários no país 

destino 

Levantamento das 

condições nos 

mercados alvo 

Mann-Whitney U 5,000 2,000 7,500 15,000 

Wilcoxon W 20,000 3,000 22,500 70,000 

Z ,000 ,000 ,000 ,000 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 1,000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 1,000a 1,000a 1,000a 1,000a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Departamento de Internacionalização especifico 

 

H14: Cluster como veículo estratégico vs Fatores relevantes na avaliação dos riscos 

Resultados com dimensões demasiado grandes para apresentação neste documento 

H15: Razões para pertencer ao cluster vs Fatores relevantes na avaliação dos riscos 

Resultados com dimensões demasiado grandes para apresentação neste documento 

 

H16: Critérios para a seleçao de mercados internacionais vs Fatores relevantes na 

avaliação dos riscos 

Resultados com dimensões demasiado grandes para apresentação neste documento 

 

H17: Fatores que levam ao interesse pela internacionzação vs Fatores relevantes na 

avaliação do risco 

Resultados com dimensões demasiado grandes para apresentação neste documento 

 

H18: Fatores críticos de sucesso vs Fatores relevantes na avaliação do riscos 

Resultados com dimensões demasiado grandes para apresentação neste documento 
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Anexo 5 – Testes de hipóteses relacionados com outras variáveis   

 

OUTROS CASOS 

 

H19: Fatores que levam ao interesse pela internacionalização vs Razões de pertencer ao 

cluster 

 

Correlations 

   

Estagnação do 

mercado domestico 

Spearman's rho Estagnação do mercado domestico Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 18 

Potenciar o desenvolvimento / 

Crescimento da empresa 

Correlation Coefficient -,230 

Sig. (2-tailed) ,359 

N 18 

Projeto Aliciante Correlation Coefficient -,461 

Sig. (2-tailed) ,054 

N 18 

Necessidade de ganhar novos 

projetos para garantir sobrevivencia 

Correlation Coefficient ,451 

Sig. (2-tailed) ,060 

N 18 

Complementar à nossa atividade 

comercial 

Correlation Coefficient -,154 

Sig. (2-tailed) ,543 

N 18 

Essencial à angariação de novas 

encomendas 

Correlation Coefficient -,454 

Sig. (2-tailed) ,058 

N 18 

Modelo de cooperação empresarial 

muito eficaz 

Correlation Coefficient -,252 

Sig. (2-tailed) ,312 

N 18 
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Correlations 

   

Potenciar o 

desenvolvimento / 

Crescimento da 

empresa Projeto Aliciante 

Spearman's rho Estagnação do mercado domestico Correlation Coefficient -,230 -,461 

Sig. (2-tailed) ,359 ,054 

N 18 18 

Potenciar o desenvolvimento / 

Crescimento da empresa 

Correlation Coefficient 1,000 ,759** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 18 18 

Projeto Aliciante Correlation Coefficient ,759** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 18 18 

Necessidade de ganhar novos 

projetos para garantir sobrevivencia 

Correlation Coefficient ,009 -,086 

Sig. (2-tailed) ,971 ,736 

N 18 18 

Complementar à nossa atividade 

comercial 

Correlation Coefficient -,041 ,040 

Sig. (2-tailed) ,873 ,876 

N 18 18 

Essencial à angariação de novas 

encomendas 

Correlation Coefficient ,119 ,334 

Sig. (2-tailed) ,638 ,176 

N 18 18 

Modelo de cooperação empresarial 

muito eficaz 

Correlation Coefficient -,076 ,152 

Sig. (2-tailed) ,764 ,546 

N 18 18 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

   

Necessidade de 

ganhar novos 

projetos para garantir 

sobrevivencia 

Complementar à 

nossa atividade 

comercial 

Spearman's rho Estagnação do mercado domestico Correlation Coefficient ,451 -,154 

Sig. (2-tailed) ,060 ,543 

N 18 18 

Potenciar o desenvolvimento / 

Crescimento da empresa 

Correlation Coefficient ,009 -,041 

Sig. (2-tailed) ,971 ,873 

N 18 18 

Projeto Aliciante Correlation Coefficient -,086 ,040 

Sig. (2-tailed) ,736 ,876 

N 18 18 

Necessidade de ganhar novos 

projetos para garantir sobrevivencia 

Correlation Coefficient 1,000 ,172 

Sig. (2-tailed) . ,496 

N 18 18 

Complementar à nossa atividade 

comercial 

Correlation Coefficient ,172 1,000 

Sig. (2-tailed) ,496 . 

N 18 18 

Essencial à angariação de novas 

encomendas 

Correlation Coefficient ,068 ,531* 

Sig. (2-tailed) ,788 ,023 

N 18 18 

Modelo de cooperação empresarial 

muito eficaz 

Correlation Coefficient ,076 ,293 

Sig. (2-tailed) ,764 ,239 

N 18 18 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

   

Essencial à 

angariação de novas 

encomendas 

Modelo de 

cooperação 

empresarial muito 

eficaz 

Spearman's rho Estagnação do mercado domestico Correlation Coefficient -,454 -,252 

Sig. (2-tailed) ,058 ,312 

N 18 18 

Potenciar o desenvolvimento / 

Crescimento da empresa 

Correlation Coefficient ,119 -,076 

Sig. (2-tailed) ,638 ,764 

N 18 18 

Projeto Aliciante Correlation Coefficient ,334 ,152 

Sig. (2-tailed) ,176 ,546 

N 18 18 

Necessidade de ganhar novos 

projetos para garantir sobrevivencia 

Correlation Coefficient ,068 ,076 

Sig. (2-tailed) ,788 ,764 

N 18 18 

Complementar à nossa atividade 

comercial 

Correlation Coefficient ,531* ,293 

Sig. (2-tailed) ,023 ,239 

N 18 18 

Essencial à angariação de novas 

encomendas 

Correlation Coefficient 1,000 ,234 

Sig. (2-tailed) . ,350 

N 18 18 

Modelo de cooperação empresarial 

muito eficaz 

Correlation Coefficient ,234 1,000 

Sig. (2-tailed) ,350 . 

N 18 18 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

H20: Razões de pertencer ao cluster vs Fatores críticos de sucesso do cluster 
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Spearman's rho  

Criação de novas oportunidades de negócio 

Criação de novas oportunidades de negócio Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 18 

Partilha de informação e inovação Correlation Coefficient ,297 

Sig. (2-tailed) ,232 

N 18 

Acesso a recurso e tecnologias especializadas Correlation Coefficient ,393 

Sig. (2-tailed) ,106 

N 18 

Facilidades num processo de 

internacionalização 

Correlation Coefficient ,490* 

Sig. (2-tailed) ,039 

N 18 

Acesso a novas estratégias de Marketing Correlation Coefficient ,423 

Sig. (2-tailed) ,080 

N 18 

Acesso a instituições e bens públicos Correlation Coefficient ,389 

Sig. (2-tailed) ,111 

N 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient ,241 

Sig. (2-tailed) ,336 

N 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient -,279 

Sig. (2-tailed) ,262 

N 18 

Países emergentes Correlation Coefficient -,249 

Sig. (2-tailed) ,319 

N 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient -,092 

Sig. (2-tailed) ,717 

N 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,039 

Sig. (2-tailed) ,879 

N 18 
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Spearman's rho  

Partilha de 

informação e 

inovação 

Acesso a recurso 

e tecnologias 

especializadas 

Criação de novas oportunidades de negócio Correlation Coefficient ,297 ,393 

Sig. (2-tailed) ,232 ,106 

N 18 18 

Partilha de informação e inovação Correlation Coefficient 1,000 ,701** 

Sig. (2-tailed) . ,001 

N 18 18 

Acesso a recurso e tecnologias especializadas Correlation Coefficient ,701** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,001 . 

N 18 18 

Facilidades num processo de internacionalização Correlation Coefficient ,195 ,478* 

Sig. (2-tailed) ,437 ,045 

N 18 18 

Acesso a novas estratégias de Marketing Correlation Coefficient ,546* ,778** 

Sig. (2-tailed) ,019 ,000 

N 18 18 

Acesso a instituições e bens públicos Correlation Coefficient ,609** ,775** 

Sig. (2-tailed) ,007 ,000 

N 18 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient ,265 ,104 

Sig. (2-tailed) ,288 ,681 

N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient -,134 -,013 

Sig. (2-tailed) ,595 ,960 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient -,452 -,358 

Sig. (2-tailed) ,060 ,145 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient -,269 -,216 

Sig. (2-tailed) ,281 ,389 

N 18 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,018 ,330 

Sig. (2-tailed) ,944 ,181 
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Facilidades num 

processo de 

internacionalização 

Acesso a novas 

estratégias de 

Marketing 

Spearman's rho Criação de novas oportunidades de 

negócio 

Correlation Coefficient ,490* ,423 

Sig. (2-tailed) ,039 ,080 

N 18 18 

Partilha de informação e inovação Correlation Coefficient ,195 ,546* 

Sig. (2-tailed) ,437 ,019 

N 18 18 

Acesso a recurso e tecnologias 

especializadas 

Correlation Coefficient ,478* ,778** 

Sig. (2-tailed) ,045 ,000 

N 18 18 

Facilidades num processo de 

internacionalização 

Correlation Coefficient 1,000 ,636** 

Sig. (2-tailed) . ,005 

N 18 18 

Acesso a novas estratégias de 

Marketing 

Correlation Coefficient ,636** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,005 . 

N 18 18 

Acesso a instituições e bens públicos Correlation Coefficient ,458 ,787** 

Sig. (2-tailed) ,056 ,000 

N 18 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient ,114 ,286 

Sig. (2-tailed) ,651 ,250 

N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient ,064 ,254 

Sig. (2-tailed) ,802 ,309 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient ,284 ,034 

Sig. (2-tailed) ,253 ,892 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient ,103 ,033 

Sig. (2-tailed) ,685 ,896 

N 18 18 
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Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,180 ,307 

Sig. (2-tailed) ,475 ,216 

N 18 18 

Correlations 

   

Acesso a instituições 

e bens públicos 

Países mais 

desenvolvidos 

Spearman's rho Criação de novas oportunidades de 

negócio 

Correlation Coefficient ,389 ,241 

Sig. (2-tailed) ,111 ,336 

N 18 18 

Partilha de informação e inovação Correlation Coefficient ,609** ,265 

Sig. (2-tailed) ,007 ,288 

N 18 18 

Acesso a recurso e tecnologias 

especializadas 

Correlation Coefficient ,775** ,104 

Sig. (2-tailed) ,000 ,681 

N 18 18 

Facilidades num processo de 

internacionalização 

Correlation Coefficient ,458 ,114 

Sig. (2-tailed) ,056 ,651 

N 18 18 

Acesso a novas estratégias de 

Marketing 

Correlation Coefficient ,787** ,286 

Sig. (2-tailed) ,000 ,250 

N 18 18 

Acesso a instituições e bens públicos Correlation Coefficient 1,000 ,130 

Sig. (2-tailed) . ,607 

N 18 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient ,130 1,000 

Sig. (2-tailed) ,607 . 

N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient ,349 -,295 

Sig. (2-tailed) ,156 ,234 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient -,115 -,112 

Sig. (2-tailed) ,651 ,657 

N 18 18 
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Fatores culturais Correlation Coefficient -,153 -,043 

Sig. (2-tailed) ,544 ,865 

N 18 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,296 -,103 

Sig. (2-tailed) ,233 ,685 

N 18 18 

 

Correlations 

   

Países com ambiente 

politico estável Países emergentes 

Spearman's rho Criação de novas oportunidades de 

negócio 

Correlation Coefficient -,279 -,249 

Sig. (2-tailed) ,262 ,319 

N 18 18 

Partilha de informação e inovação Correlation Coefficient -,134 -,452 

Sig. (2-tailed) ,595 ,060 

N 18 18 

Acesso a recurso e tecnologias 

especializadas 

Correlation Coefficient -,013 -,358 

Sig. (2-tailed) ,960 ,145 

N 18 18 

Facilidades num processo de 

internacionalização 

Correlation Coefficient ,064 ,284 

Sig. (2-tailed) ,802 ,253 

N 18 18 

Acesso a novas estratégias de 

Marketing 

Correlation Coefficient ,254 ,034 

Sig. (2-tailed) ,309 ,892 

N 18 18 

Acesso a instituições e bens públicos Correlation Coefficient ,349 -,115 

Sig. (2-tailed) ,156 ,651 

N 18 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient -,295 -,112 

Sig. (2-tailed) ,234 ,657 

N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient 1,000 ,528* 

Sig. (2-tailed) . ,024 

N 18 18 
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Países emergentes Correlation Coefficient ,528* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,024 . 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient ,171 ,623** 

Sig. (2-tailed) ,498 ,006 

N 18 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,353 ,144 

Sig. (2-tailed) ,151 ,567 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

   

Fatores culturais Fatores Linguísticos 

Spearman's rho Criação de novas oportunidades de 

negócio 

Correlation Coefficient -,092 ,039 

Sig. (2-tailed) ,717 ,879 

N 18 18 

Partilha de informação e inovação Correlation Coefficient -,269 ,018 

Sig. (2-tailed) ,281 ,944 

N 18 18 

Acesso a recurso e tecnologias 

especializadas 

Correlation Coefficient -,216 ,330 

Sig. (2-tailed) ,389 ,181 

N 18 18 

Facilidades num processo de 

internacionalização 

Correlation Coefficient ,103 ,180 

Sig. (2-tailed) ,685 ,475 

N 18 18 

Acesso a novas estratégias de 

Marketing 

Correlation Coefficient ,033 ,307 

Sig. (2-tailed) ,896 ,216 

N 18 18 

Acesso a instituições e bens públicos Correlation Coefficient -,153 ,296 

Sig. (2-tailed) ,544 ,233 

N 18 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient -,043 -,103 

Sig. (2-tailed) ,865 ,685 
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N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient ,171 ,353 

Sig. (2-tailed) ,498 ,151 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient ,623** ,144 

Sig. (2-tailed) ,006 ,567 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient 1,000 ,486* 

Sig. (2-tailed) . ,041 

N 18 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,486* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,041 . 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

   

Estagnação do 

mercado domestico 

Spearman's rho Estagnação do mercado domestico Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 18 

Potenciar o desenvolvimento / 

Crescimento da empresa 

Correlation Coefficient -,230 

Sig. (2-tailed) ,359 

N 18 

Projeto Aliciante Correlation Coefficient -,461 

Sig. (2-tailed) ,054 

N 18 

Necessidade de ganhar novos 

projetos para garantir sobrevivencia 

Correlation Coefficient ,451 

Sig. (2-tailed) ,060 

N 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient -,138 

Sig. (2-tailed) ,586 

N 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient -,014 

Sig. (2-tailed) ,957 

N 18 

Países emergentes Correlation Coefficient ,405 

Sig. (2-tailed) ,096 

N 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient ,477* 

Sig. (2-tailed) ,046 

N 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,211 

Sig. (2-tailed) ,401 

N 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

   

Potenciar o 

desenvolvimento / 

Crescimento da 

empresa Projeto Aliciante 

Spearman's rho Estagnação do mercado domestico Correlation Coefficient -,230 -,461 
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H21: Fatores que levam ao interesse pela internacionzação vs Seleção de mercados 

internacionais 

Sig. (2-tailed) ,359 ,054 

N 18 18 

Potenciar o desenvolvimento / 

Crescimento da empresa 

Correlation Coefficient 1,000 ,759** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 18 18 

Projeto Aliciante Correlation Coefficient ,759** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 18 18 

Necessidade de ganhar novos 

projetos para garantir sobrevivencia 

Correlation Coefficient ,009 -,086 

Sig. (2-tailed) ,971 ,736 

N 18 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient ,159 ,013 

Sig. (2-tailed) ,529 ,959 

N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient ,176 ,405 

Sig. (2-tailed) ,484 ,095 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient ,024 ,023 

Sig. (2-tailed) ,924 ,927 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient -,108 -,211 

Sig. (2-tailed) ,670 ,401 

N 18 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,194 ,005 

Sig. (2-tailed) ,440 ,984 

N 18 18 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

   

Necessidade de 

ganhar novos 

projetos para garantir 

sobrevivencia 

Países mais 

desenvolvidos 

Spearman's rho Estagnação do mercado domestico Correlation Coefficient ,451 -,138 

Sig. (2-tailed) ,060 ,586 

N 18 18 

Potenciar o desenvolvimento / 

Crescimento da empresa 

Correlation Coefficient ,009 ,159 

Sig. (2-tailed) ,971 ,529 

N 18 18 

Projeto Aliciante Correlation Coefficient -,086 ,013 

Sig. (2-tailed) ,736 ,959 

N 18 18 

Necessidade de ganhar novos 

projetos para garantir sobrevivencia 

Correlation Coefficient 1,000 ,230 

Sig. (2-tailed) . ,359 

N 18 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient ,230 1,000 

Sig. (2-tailed) ,359 . 

N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient -,028 -,295 

Sig. (2-tailed) ,912 ,234 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient ,239 -,112 

Sig. (2-tailed) ,340 ,657 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient ,034 -,043 

Sig. (2-tailed) ,893 ,865 

N 18 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,052 -,103 

Sig. (2-tailed) ,836 ,685 

N 18 18 

 

 

Correlations 
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Países com 

ambiente politico 

estável Países emergentes 

Spearman's rho Estagnação do mercado 

domestico 

Correlation Coefficient -,014 ,405 

Sig. (2-tailed) ,957 ,096 

N 18 18 

Potenciar o desenvolvimento / 

Crescimento da empresa 

Correlation Coefficient ,176 ,024 

Sig. (2-tailed) ,484 ,924 

N 18 18 

Projeto Aliciante Correlation Coefficient ,405 ,023 

Sig. (2-tailed) ,095 ,927 

N 18 18 

Necessidade de ganhar novos 

projetos para garantir 

sobrevivencia 

Correlation Coefficient -,028 ,239 

Sig. (2-tailed) ,912 ,340 

N 18 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient -,295 -,112 

Sig. (2-tailed) ,234 ,657 

N 18 18 

Países com ambiente politico 

estável 

Correlation Coefficient 1,000 ,528* 

Sig. (2-tailed) . ,024 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient ,528* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,024 . 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient ,171 ,623** 

Sig. (2-tailed) ,498 ,006 

N 18 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,353 ,144 

Sig. (2-tailed) ,151 ,567 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

   

Fatores culturais Fatores Linguísticos 
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Correlations 

   

Necessidade de 

ganhar novos 

projetos para garantir 

sobrevivencia 

Países mais 

desenvolvidos 

Spearman's rho Estagnação do mercado domestico Correlation Coefficient ,451 -,138 

Sig. (2-tailed) ,060 ,586 

N 18 18 

Potenciar o desenvolvimento / 

Crescimento da empresa 

Correlation Coefficient ,009 ,159 

Sig. (2-tailed) ,971 ,529 

N 18 18 

Projeto Aliciante Correlation Coefficient -,086 ,013 

Sig. (2-tailed) ,736 ,959 

N 18 18 

Necessidade de ganhar novos 

projetos para garantir sobrevivencia 

Correlation Coefficient 1,000 ,230 

Sig. (2-tailed) . ,359 

N 18 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient ,230 1,000 

Sig. (2-tailed) ,359 . 

N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient -,028 -,295 

Sig. (2-tailed) ,912 ,234 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient ,239 -,112 

Sig. (2-tailed) ,340 ,657 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient ,034 -,043 

Sig. (2-tailed) ,893 ,865 

N 18 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,052 -,103 

Sig. (2-tailed) ,836 ,685 

N 18 18 

 

Spearman's rho Estagnação do mercado domestico Correlation Coefficient ,477* ,211 
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Correlations 

   

Necessidade de 

ganhar novos 

projetos para garantir 

sobrevivencia 

Países mais 

desenvolvidos 

Spearman's rho Estagnação do mercado domestico Correlation Coefficient ,451 -,138 

Sig. (2-tailed) ,060 ,586 

N 18 18 

Potenciar o desenvolvimento / 

Crescimento da empresa 

Correlation Coefficient ,009 ,159 

Sig. (2-tailed) ,971 ,529 

N 18 18 

Projeto Aliciante Correlation Coefficient -,086 ,013 

Sig. (2-tailed) ,736 ,959 

N 18 18 

Necessidade de ganhar novos 

projetos para garantir sobrevivencia 

Correlation Coefficient 1,000 ,230 

Sig. (2-tailed) . ,359 

N 18 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient ,230 1,000 

Sig. (2-tailed) ,359 . 

N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient -,028 -,295 

Sig. (2-tailed) ,912 ,234 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient ,239 -,112 

Sig. (2-tailed) ,340 ,657 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient ,034 -,043 

Sig. (2-tailed) ,893 ,865 

N 18 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,052 -,103 

Sig. (2-tailed) ,836 ,685 

N 18 18 

 

Sig. (2-tailed) ,046 ,401 
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Correlations 

   

Necessidade de 

ganhar novos 

projetos para garantir 

sobrevivencia 

Países mais 

desenvolvidos 

Spearman's rho Estagnação do mercado domestico Correlation Coefficient ,451 -,138 

Sig. (2-tailed) ,060 ,586 

N 18 18 

Potenciar o desenvolvimento / 

Crescimento da empresa 

Correlation Coefficient ,009 ,159 

Sig. (2-tailed) ,971 ,529 

N 18 18 

Projeto Aliciante Correlation Coefficient -,086 ,013 

Sig. (2-tailed) ,736 ,959 

N 18 18 

Necessidade de ganhar novos 

projetos para garantir sobrevivencia 

Correlation Coefficient 1,000 ,230 

Sig. (2-tailed) . ,359 

N 18 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient ,230 1,000 

Sig. (2-tailed) ,359 . 

N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient -,028 -,295 

Sig. (2-tailed) ,912 ,234 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient ,239 -,112 

Sig. (2-tailed) ,340 ,657 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient ,034 -,043 

Sig. (2-tailed) ,893 ,865 

N 18 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,052 -,103 

Sig. (2-tailed) ,836 ,685 

N 18 18 

 

N 18 18 
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Correlations 

   

Necessidade de 

ganhar novos 

projetos para garantir 

sobrevivencia 

Países mais 

desenvolvidos 

Spearman's rho Estagnação do mercado domestico Correlation Coefficient ,451 -,138 

Sig. (2-tailed) ,060 ,586 

N 18 18 

Potenciar o desenvolvimento / 

Crescimento da empresa 

Correlation Coefficient ,009 ,159 

Sig. (2-tailed) ,971 ,529 

N 18 18 

Projeto Aliciante Correlation Coefficient -,086 ,013 

Sig. (2-tailed) ,736 ,959 

N 18 18 

Necessidade de ganhar novos 

projetos para garantir sobrevivencia 

Correlation Coefficient 1,000 ,230 

Sig. (2-tailed) . ,359 

N 18 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient ,230 1,000 

Sig. (2-tailed) ,359 . 

N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient -,028 -,295 

Sig. (2-tailed) ,912 ,234 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient ,239 -,112 

Sig. (2-tailed) ,340 ,657 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient ,034 -,043 

Sig. (2-tailed) ,893 ,865 

N 18 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,052 -,103 

Sig. (2-tailed) ,836 ,685 

N 18 18 

 

Correlation Coefficient -,108 ,194 
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Correlations 

   

Necessidade de 

ganhar novos 

projetos para garantir 

sobrevivencia 

Países mais 

desenvolvidos 

Spearman's rho Estagnação do mercado domestico Correlation Coefficient ,451 -,138 

Sig. (2-tailed) ,060 ,586 

N 18 18 

Potenciar o desenvolvimento / 

Crescimento da empresa 

Correlation Coefficient ,009 ,159 

Sig. (2-tailed) ,971 ,529 

N 18 18 

Projeto Aliciante Correlation Coefficient -,086 ,013 

Sig. (2-tailed) ,736 ,959 

N 18 18 

Necessidade de ganhar novos 

projetos para garantir sobrevivencia 

Correlation Coefficient 1,000 ,230 

Sig. (2-tailed) . ,359 

N 18 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient ,230 1,000 

Sig. (2-tailed) ,359 . 

N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient -,028 -,295 

Sig. (2-tailed) ,912 ,234 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient ,239 -,112 

Sig. (2-tailed) ,340 ,657 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient ,034 -,043 

Sig. (2-tailed) ,893 ,865 

N 18 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,052 -,103 

Sig. (2-tailed) ,836 ,685 

N 18 18 

 

Sig. (2-tailed) ,670 ,440 
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Potenciar o desenvolvimento / 

Crescimento da empresa 

N 18 18 

Projeto Aliciante Correlation Coefficient -,211 ,005 

Sig. (2-tailed) ,401 ,984 

N 18 18 

Necessidade de ganhar novos 

projetos para garantir sobrevivencia 

Correlation Coefficient ,034 ,052 

Sig. (2-tailed) ,893 ,836 

N 18 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient -,043 -,103 

Sig. (2-tailed) ,865 ,685 

N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient ,171 ,353 

Sig. (2-tailed) ,498 ,151 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient ,623** ,144 

Sig. (2-tailed) ,006 ,567 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient 1,000 ,486* 

Sig. (2-tailed) . ,041 

N 18 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,486* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,041 . 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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H22: Seleção dos mercados internacionais vs fatores críticos de sucesso do cluster 
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Correlations 

   

Países mais 

desenvolvidos 

Spearman's rho Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient -,295 

Sig. (2-tailed) ,234 

N 18 

Países emergentes Correlation Coefficient -,112 

Sig. (2-tailed) ,657 

N 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient -,043 

Sig. (2-tailed) ,865 

N 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient -,103 

Sig. (2-tailed) ,685 

N 18 

Acesso a todo o tipo de informação técnica 

ou Marketing 

Correlation Coefficient ,123 

Sig. (2-tailed) ,628 

N 18 

Acesso a estratégias de Marketing Correlation Coefficient ,084 

Sig. (2-tailed) ,740 

N 18 

Partilha de conhecimentos e dificuldades Correlation Coefficient ,233 

Sig. (2-tailed) ,353 

N 18 

Dinamização dos serviços prestados Correlation Coefficient ,015 

Sig. (2-tailed) ,952 

N 18 

Confiança junto dos credores Correlation Coefficient -,132 

Sig. (2-tailed) ,601 

N 18 
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Efetiva partilha de tecnologia e recursos Correlation Coefficient ,136 

Sig. (2-tailed) ,591 

N 18 

Confiança entres os participantes Correlation Coefficient -,273 

Sig. (2-tailed) ,274 

N 18 

Envolvimento sério e empenhado de todos 

os membros 

Correlation Coefficient ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 

N 18 

Correlations 

   

Países com ambiente 

politico estável Países emergentes 

Spearman's rho Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient -,295 -,112 

Sig. (2-tailed) ,234 ,657 

N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient 1,000 ,528* 

Sig. (2-tailed) . ,024 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient ,528* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,024 . 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient ,171 ,623** 

Sig. (2-tailed) ,498 ,006 

N 18 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,353 ,144 

Sig. (2-tailed) ,151 ,567 

N 18 18 

Acesso a todo o tipo de informação 

técnica ou Marketing 

Correlation Coefficient ,273 ,320 

Sig. (2-tailed) ,273 ,195 

N 18 18 

Acesso a estratégias de Marketing Correlation Coefficient ,454 ,452 

Sig. (2-tailed) ,059 ,060 

N 18 18 
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Partilha de conhecimentos e 

dificuldades 

Correlation Coefficient ,306 ,479* 

Sig. (2-tailed) ,217 ,044 

N 18 18 

Dinamização dos serviços prestados Correlation Coefficient -,010 ,354 

Sig. (2-tailed) ,969 ,150 

N 18 18 

Confiança junto dos credores Correlation Coefficient ,010 ,335 

Sig. (2-tailed) ,967 ,174 

N 18 18 

Efetiva partilha de tecnologia e 

recursos 

Correlation Coefficient -,118 -,190 

Sig. (2-tailed) ,641 ,449 

N 18 18 

Confiança entres os participantes Correlation Coefficient ,169 ,199 

Sig. (2-tailed) ,502 ,428 

N 18 18 

Envolvimento sério e empenhado de 

todos os membros 

Correlation Coefficient ,447 ,390 

Sig. (2-tailed) ,063 ,109 

N 18 18 

   

Fatores culturais Fatores Linguísticos 

Spearman's rho Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient -,043 -,103 

Sig. (2-tailed) ,865 ,685 

N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient ,171 ,353 

Sig. (2-tailed) ,498 ,151 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient ,623** ,144 

Sig. (2-tailed) ,006 ,567 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient 1,000 ,486* 

Sig. (2-tailed) . ,041 

N 18 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,486* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,041 . 
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N 18 18 

Acesso a todo o tipo de informação 

técnica ou Marketing 

Correlation Coefficient -,138 -,326 

Sig. (2-tailed) ,585 ,187 

N 18 18 

Acesso a estratégias de Marketing Correlation Coefficient -,061 -,032 

Sig. (2-tailed) ,809 ,900 

N 18 18 

Partilha de conhecimentos e 

dificuldades 

Correlation Coefficient ,414 ,404 

Sig. (2-tailed) ,087 ,097 

N 18 18 

Dinamização dos serviços prestados Correlation Coefficient -,042 -,347 

Sig. (2-tailed) ,869 ,158 

N 18 18 

Confiança junto dos credores Correlation Coefficient ,214 ,157 

Sig. (2-tailed) ,393 ,535 

N 18 18 

Efetiva partilha de tecnologia e 

recursos 

Correlation Coefficient -,217 -,148 

Sig. (2-tailed) ,388 ,557 

N 18 18 

Confiança entres os participantes Correlation Coefficient ,305 ,161 

Sig. (2-tailed) ,218 ,523 

N 18 18 

Envolvimento sério e empenhado de 

todos os membros 

Correlation Coefficient ,448 ,263 

Sig. (2-tailed) ,062 ,292 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

   

Acesso a todo o tipo 

de informação técnica 

ou Marketing 

Acesso a estratégias 

de Marketing 

Spearman's rho Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient ,123 ,084 

Sig. (2-tailed) ,628 ,740 
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N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient ,273 ,454 

Sig. (2-tailed) ,273 ,059 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient ,320 ,452 

Sig. (2-tailed) ,195 ,060 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient -,138 -,061 

Sig. (2-tailed) ,585 ,809 

N 18 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient -,326 -,032 

Sig. (2-tailed) ,187 ,900 

N 18 18 

Acesso a todo o tipo de informação 

técnica ou Marketing 

Correlation Coefficient 1,000 ,570* 

Sig. (2-tailed) . ,014 

N 18 18 

Acesso a estratégias de Marketing Correlation Coefficient ,570* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,014 . 

N 18 18 

Partilha de conhecimentos e 

dificuldades 

Correlation Coefficient ,337 ,227 

Sig. (2-tailed) ,172 ,365 

N 18 18 

Dinamização dos serviços prestados Correlation Coefficient ,617** ,661** 

Sig. (2-tailed) ,006 ,003 

N 18 18 

Confiança junto dos credores Correlation Coefficient -,174 ,035 

Sig. (2-tailed) ,490 ,891 

N 18 18 

Efetiva partilha de tecnologia e 

recursos 

Correlation Coefficient ,271 ,100 

Sig. (2-tailed) ,277 ,692 

N 18 18 

Confiança entres os participantes Correlation Coefficient ,107 ,116 

Sig. (2-tailed) ,672 ,646 
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N 18 18 

Envolvimento sério e empenhado de 

todos os membros 

Correlation Coefficient ,194 ,329 

Sig. (2-tailed) ,440 ,182 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

   

Partilha de 

conhecimentos e 

dificuldades 

Dinamização dos 

serviços prestados 

Spearman's rho Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient ,233 ,015 

Sig. (2-tailed) ,353 ,952 

N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient ,306 -,010 

Sig. (2-tailed) ,217 ,969 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient ,479* ,354 

Sig. (2-tailed) ,044 ,150 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient ,414 -,042 

Sig. (2-tailed) ,087 ,869 

N 18 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,404 -,347 

Sig. (2-tailed) ,097 ,158 

N 18 18 

Acesso a todo o tipo de informação 

técnica ou Marketing 

Correlation Coefficient ,337 ,617** 

Sig. (2-tailed) ,172 ,006 

N 18 18 

Acesso a estratégias de Marketing Correlation Coefficient ,227 ,661** 

Sig. (2-tailed) ,365 ,003 

N 18 18 

Partilha de conhecimentos e 

dificuldades 

Correlation Coefficient 1,000 ,208 

Sig. (2-tailed) . ,408 
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N 18 18 

Dinamização dos serviços prestados Correlation Coefficient ,208 1,000 

Sig. (2-tailed) ,408 . 

N 18 18 

Confiança junto dos credores Correlation Coefficient ,046 ,054 

Sig. (2-tailed) ,855 ,831 

N 18 18 

Efetiva partilha de tecnologia e 

recursos 

Correlation Coefficient ,107 ,121 

Sig. (2-tailed) ,674 ,632 

N 18 18 

Confiança entres os participantes Correlation Coefficient ,342 ,075 

Sig. (2-tailed) ,165 ,767 

N 18 18 

Envolvimento sério e empenhado de 

todos os membros 

Correlation Coefficient ,372 ,109 

Sig. (2-tailed) ,128 ,666 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

   

Confiança junto dos 

credores 

Efetiva partilha de 

tecnologia e recursos 

Spearman's rho Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient -,132 ,136 

Sig. (2-tailed) ,601 ,591 

N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient ,010 -,118 

Sig. (2-tailed) ,967 ,641 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient ,335 -,190 

Sig. (2-tailed) ,174 ,449 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient ,214 -,217 

Sig. (2-tailed) ,393 ,388 

N 18 18 
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Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,157 -,148 

Sig. (2-tailed) ,535 ,557 

N 18 18 

Acesso a todo o tipo de informação 

técnica ou Marketing 

Correlation Coefficient -,174 ,271 

Sig. (2-tailed) ,490 ,277 

N 18 18 

Acesso a estratégias de Marketing Correlation Coefficient ,035 ,100 

Sig. (2-tailed) ,891 ,692 

N 18 18 

Partilha de conhecimentos e 

dificuldades 

Correlation Coefficient ,046 ,107 

Sig. (2-tailed) ,855 ,674 

N 18 18 

Dinamização dos serviços prestados Correlation Coefficient ,054 ,121 

Sig. (2-tailed) ,831 ,632 

N 18 18 

Confiança junto dos credores Correlation Coefficient 1,000 -,298 

Sig. (2-tailed) . ,229 

N 18 18 

Efetiva partilha de tecnologia e 

recursos 

Correlation Coefficient -,298 1,000 

Sig. (2-tailed) ,229 . 

N 18 18 

Confiança entres os participantes Correlation Coefficient -,083 ,571* 

Sig. (2-tailed) ,743 ,013 

N 18 18 

Envolvimento sério e empenhado de 

todos os membros 

Correlation Coefficient -,065 ,489* 

Sig. (2-tailed) ,799 ,039 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Correlations 

   

Confiança entres os 

participantes 

Envolvimento sério e 

empenhado de todos 

os membros 

Spearman's rho Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient -,273 ,000 



Internacionalização de Empresas de Construção: o caso do Cluster AFCM 

 

                         João Carlos Campos Queirós – Mestrado Integrado em Engenharia Civil 136 

Sig. (2-tailed) ,274 1,000 

N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient ,169 ,447 

Sig. (2-tailed) ,502 ,063 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient ,199 ,390 

Sig. (2-tailed) ,428 ,109 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient ,305 ,448 

Sig. (2-tailed) ,218 ,062 

N 18 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,161 ,263 

Sig. (2-tailed) ,523 ,292 

N 18 18 

Acesso a todo o tipo de informação 

técnica ou Marketing 

Correlation Coefficient ,107 ,194 

Sig. (2-tailed) ,672 ,440 

N 18 18 

Acesso a estratégias de Marketing Correlation Coefficient ,116 ,329 

Sig. (2-tailed) ,646 ,182 

N 18 18 

Partilha de conhecimentos e 

dificuldades 

Correlation Coefficient ,342 ,372 

Sig. (2-tailed) ,165 ,128 

N 18 18 

Dinamização dos serviços prestados Correlation Coefficient ,075 ,109 

Sig. (2-tailed) ,767 ,666 

N 18 18 

Confiança junto dos credores Correlation Coefficient -,083 -,065 

Sig. (2-tailed) ,743 ,799 

N 18 18 

Efetiva partilha de tecnologia e 

recursos 

Correlation Coefficient ,571* ,489* 

Sig. (2-tailed) ,013 ,039 

N 18 18 

Confiança entres os participantes Correlation Coefficient 1,000 ,777** 
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Sig. (2-tailed) . ,000 

N 18 18 

Envolvimento sério e empenhado de 

todos os membros 

Correlation Coefficient ,777** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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H23: Cluster como veiculo estratégico vs Razões de pertencer ao cluster 

Correlations 

   

Complementar à 

nossa atividade 

comercial 

Spearman's rho Complementar à nossa atividade 

comercial 

Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 18 

Essencial à angariação de novas 

encomendas 

Correlation Coefficient ,531* 

Sig. (2-tailed) ,023 

N 18 

Modelo de cooperação empresarial 

muito eficaz 

Correlation Coefficient ,293 

Sig. (2-tailed) ,239 

N 18 

Criação de novas oportunidades de 

negócio 

Correlation Coefficient ,019 

Sig. (2-tailed) ,940 

N 18 

Partilha de informação e inovação Correlation Coefficient ,275 

Sig. (2-tailed) ,269 

N 18 

Acesso a recurso e tecnologias 

especializadas 

Correlation Coefficient ,259 

Sig. (2-tailed) ,298 

N 18 

Facilidades num processo de 

internacionalização 

Correlation Coefficient ,345 

Sig. (2-tailed) ,161 

N 18 

Acesso a novas estratégias de 

Marketing 

Correlation Coefficient ,427 

Sig. (2-tailed) ,077 

N 18 

Acesso a instituições e bens públicos Correlation Coefficient ,385 

Sig. (2-tailed) ,115 

N 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

   

Complementar à 

nossa atividade 

comercial 

Spearman's rho Complementar à nossa atividade 

comercial 

Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 18 

Essencial à angariação de novas 

encomendas 

Correlation Coefficient ,531* 

Sig. (2-tailed) ,023 

N 18 

Modelo de cooperação empresarial 

muito eficaz 

Correlation Coefficient ,293 

Sig. (2-tailed) ,239 

N 18 

Criação de novas oportunidades de 

negócio 

Correlation Coefficient ,019 

Sig. (2-tailed) ,940 

N 18 

Partilha de informação e inovação Correlation Coefficient ,275 

Sig. (2-tailed) ,269 

N 18 

Acesso a recurso e tecnologias 

especializadas 

Correlation Coefficient ,259 

Sig. (2-tailed) ,298 

N 18 

Facilidades num processo de 

internacionalização 

Correlation Coefficient ,345 

Sig. (2-tailed) ,161 

N 18 

Acesso a novas estratégias de 

Marketing 

Correlation Coefficient ,427 

Sig. (2-tailed) ,077 

N 18 

Acesso a instituições e bens públicos Correlation Coefficient ,385 

Sig. (2-tailed) ,115 

N 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Correlations 
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Essencial à 

angariação de novas 

encomendas 

Modelo de 

cooperação 

empresarial muito 

eficaz 

Spearman's rho Complementar à nossa atividade 

comercial 

Correlation Coefficient ,531* ,293 

Sig. (2-tailed) ,023 ,239 

N 18 18 

Essencial à angariação de novas 

encomendas 

Correlation Coefficient 1,000 ,234 

Sig. (2-tailed) . ,350 

N 18 18 

Modelo de cooperação empresarial 

muito eficaz 

Correlation Coefficient ,234 1,000 

Sig. (2-tailed) ,350 . 

N 18 18 

Criação de novas oportunidades de 

negócio 

Correlation Coefficient ,174 ,085 

Sig. (2-tailed) ,489 ,737 

N 18 18 

Partilha de informação e inovação Correlation Coefficient ,165 ,153 

Sig. (2-tailed) ,514 ,544 

N 18 18 

Acesso a recurso e tecnologias 

especializadas 

Correlation Coefficient -,101 ,378 

Sig. (2-tailed) ,690 ,122 

N 18 18 

Facilidades num processo de 

internacionalização 

Correlation Coefficient ,109 ,464 

Sig. (2-tailed) ,668 ,053 

N 18 18 

Acesso a novas estratégias de 

Marketing 

Correlation Coefficient ,107 ,618** 

Sig. (2-tailed) ,673 ,006 

N 18 18 

Acesso a instituições e bens públicos Correlation Coefficient -,039 ,561* 

Sig. (2-tailed) ,878 ,015 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Criação de novas 

oportunidades de 

negócio 

Partilha de 

informação e 

inovação 

Spearman's rho Complementar à nossa atividade 

comercial 

Correlation Coefficient ,019 ,275 

Sig. (2-tailed) ,940 ,269 

N 18 18 

Essencial à angariação de 

novas encomendas 

Correlation Coefficient ,174 ,165 

Sig. (2-tailed) ,489 ,514 

N 18 18 

Modelo de cooperação 

empresarial muito eficaz 

Correlation Coefficient ,085 ,153 

Sig. (2-tailed) ,737 ,544 

N 18 18 

Criação de novas oportunidades 

de negócio 

Correlation Coefficient 1,000 ,297 

Sig. (2-tailed) . ,232 

N 18 18 

Partilha de informação e 

inovação 

Correlation Coefficient ,297 1,000 

Sig. (2-tailed) ,232 . 

N 18 18 

Acesso a recurso e tecnologias 

especializadas 

Correlation Coefficient ,393 ,701** 

Sig. (2-tailed) ,106 ,001 

N 18 18 

Facilidades num processo de 

internacionalização 

Correlation Coefficient ,490* ,195 

Sig. (2-tailed) ,039 ,437 

N 18 18 

Acesso a novas estratégias de 

Marketing 

Correlation Coefficient ,423 ,546* 

Sig. (2-tailed) ,080 ,019 

N 18 18 

Acesso a instituições e bens 

públicos 

Correlation Coefficient ,389 ,609** 

Sig. (2-tailed) ,111 ,007 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

   

Acesso a recurso e 

tecnologias 

especializadas 

Facilidades num 

processo de 

internacionalização 

Spearman's rho Complementar à nossa atividade 

comercial 

Correlation Coefficient ,259 ,345 

Sig. (2-tailed) ,298 ,161 

N 18 18 

Essencial à angariação de novas 

encomendas 

Correlation Coefficient -,101 ,109 

Sig. (2-tailed) ,690 ,668 

N 18 18 

Modelo de cooperação empresarial 

muito eficaz 

Correlation Coefficient ,378 ,464 

Sig. (2-tailed) ,122 ,053 

N 18 18 

Criação de novas oportunidades de 

negócio 

Correlation Coefficient ,393 ,490* 

Sig. (2-tailed) ,106 ,039 

N 18 18 

Partilha de informação e inovação Correlation Coefficient ,701** ,195 

Sig. (2-tailed) ,001 ,437 

N 18 18 

Acesso a recurso e tecnologias 

especializadas 

Correlation Coefficient 1,000 ,478* 

Sig. (2-tailed) . ,045 

N 18 18 

Facilidades num processo de 

internacionalização 

Correlation Coefficient ,478* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,045 . 

N 18 18 

Acesso a novas estratégias de 

Marketing 

Correlation Coefficient ,778** ,636** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,005 

N 18 18 

Acesso a instituições e bens públicos Correlation Coefficient ,775** ,458 

Sig. (2-tailed) ,000 ,056 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

   

Acesso a novas 

estratégias de 

Marketing 

Acesso a instituições 

e bens públicos 

Spearman's rho Complementar à nossa atividade 

comercial 

Correlation Coefficient ,427 ,385 

Sig. (2-tailed) ,077 ,115 

N 18 18 

Essencial à angariação de novas 

encomendas 

Correlation Coefficient ,107 -,039 

Sig. (2-tailed) ,673 ,878 

N 18 18 

Modelo de cooperação empresarial 

muito eficaz 

Correlation Coefficient ,618** ,561* 

Sig. (2-tailed) ,006 ,015 

N 18 18 

Criação de novas oportunidades de 

negócio 

Correlation Coefficient ,423 ,389 

Sig. (2-tailed) ,080 ,111 

N 18 18 

Partilha de informação e inovação Correlation Coefficient ,546* ,609** 

Sig. (2-tailed) ,019 ,007 

N 18 18 

Acesso a recurso e tecnologias 

especializadas 

Correlation Coefficient ,778** ,775** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 18 18 

Facilidades num processo de 

internacionalização 

Correlation Coefficient ,636** ,458 

Sig. (2-tailed) ,005 ,056 

N 18 18 

Acesso a novas estratégias de 

Marketing 

Correlation Coefficient 1,000 ,787** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 18 18 

Acesso a instituições e bens públicos Correlation Coefficient ,787** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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H24: Cluster como veiculo estratégico vs Seleção dos mercados internacionais 

 

Correlations 

   

Complementar à 

nossa atividade 

comercial 

Spearman's rho Complementar à nossa atividade 

comercial 

Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 18 

Essencial à angariação de novas 

encomendas 

Correlation Coefficient ,531* 

Sig. (2-tailed) ,023 

N 18 

Modelo de cooperação empresarial 

muito eficaz 

Correlation Coefficient ,293 

Sig. (2-tailed) ,239 

N 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient ,607** 

Sig. (2-tailed) ,008 

N 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient -,154 

Sig. (2-tailed) ,542 

N 18 

Países emergentes Correlation Coefficient -,131 

Sig. (2-tailed) ,605 

N 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient -,257 

Sig. (2-tailed) ,303 

N 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient -,119 

Sig. (2-tailed) ,638 

N 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

   

Essencial à 

angariação de novas 

encomendas 

Modelo de 

cooperação 

empresarial muito 

eficaz 

Spearman's rho Complementar à nossa atividade 

comercial 

Correlation Coefficient ,531* ,293 

Sig. (2-tailed) ,023 ,239 

N 18 18 

Essencial à angariação de novas 

encomendas 

Correlation Coefficient 1,000 ,234 

Sig. (2-tailed) . ,350 

N 18 18 

Modelo de cooperação empresarial 

muito eficaz 

Correlation Coefficient ,234 1,000 

Sig. (2-tailed) ,350 . 

N 18 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient ,452 -,222 

Sig. (2-tailed) ,059 ,375 

N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient -,200 ,459 

Sig. (2-tailed) ,425 ,056 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient -,077 ,266 

Sig. (2-tailed) ,760 ,286 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient -,314 -,091 

Sig. (2-tailed) ,204 ,720 

N 18 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient -,461 ,135 

Sig. (2-tailed) ,054 ,593 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

   

Países mais 

desenvolvidos 

Países com ambiente 

politico estável 

Spearman's rho Complementar à nossa atividade 

comercial 

Correlation Coefficient ,607** -,154 

Sig. (2-tailed) ,008 ,542 

N 18 18 

Essencial à angariação de novas 

encomendas 

Correlation Coefficient ,452 -,200 

Sig. (2-tailed) ,059 ,425 

N 18 18 

Modelo de cooperação empresarial 

muito eficaz 

Correlation Coefficient -,222 ,459 

Sig. (2-tailed) ,375 ,056 

N 18 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient 1,000 -,295 

Sig. (2-tailed) . ,234 

N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient -,295 1,000 

Sig. (2-tailed) ,234 . 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient -,112 ,528* 

Sig. (2-tailed) ,657 ,024 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient -,043 ,171 

Sig. (2-tailed) ,865 ,498 

N 18 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient -,103 ,353 

Sig. (2-tailed) ,685 ,151 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

   

Países emergentes 

Spearman's rho Complementar à nossa atividade 

comercial 

Correlation Coefficient -,131 

Sig. (2-tailed) ,605 

N 18 

Essencial à angariação de novas 

encomendas 

Correlation Coefficient -,077 

Sig. (2-tailed) ,760 

N 18 

Modelo de cooperação empresarial 

muito eficaz 

Correlation Coefficient ,266 

Sig. (2-tailed) ,286 

N 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient -,112 

Sig. (2-tailed) ,657 

N 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient ,528* 

Sig. (2-tailed) ,024 

N 18 

Países emergentes Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient ,623** 

Sig. (2-tailed) ,006 

N 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,144 

Sig. (2-tailed) ,567 

N 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

   

Fatores culturais Fatores Linguísticos 

Spearman's rho Complementar à nossa atividade 

comercial 

Correlation Coefficient -,257 -,119 

Sig. (2-tailed) ,303 ,638 

N 18 18 

Essencial à angariação de novas 

encomendas 

Correlation Coefficient -,314 -,461 

Sig. (2-tailed) ,204 ,054 

N 18 18 

Modelo de cooperação empresarial 

muito eficaz 

Correlation Coefficient -,091 ,135 

Sig. (2-tailed) ,720 ,593 

N 18 18 

Países mais desenvolvidos Correlation Coefficient -,043 -,103 

Sig. (2-tailed) ,865 ,685 

N 18 18 

Países com ambiente politico estável Correlation Coefficient ,171 ,353 

Sig. (2-tailed) ,498 ,151 

N 18 18 

Países emergentes Correlation Coefficient ,623** ,144 

Sig. (2-tailed) ,006 ,567 

N 18 18 

Fatores culturais Correlation Coefficient 1,000 ,486* 

Sig. (2-tailed) . ,041 

N 18 18 

Fatores Linguísticos Correlation Coefficient ,486* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,041 . 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

H25: Cluster como veiculo estratégico vs fatores críticos de sucesso do cluster 
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Spearman's rho  

Complementar à nossa atividade comercial 

Complementar à nossa atividade comercial Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 18 

Essencial à angariação de novas encomendas Correlation Coefficient ,531* 

Sig. (2-tailed) ,023 

N 18 

Modelo de cooperação empresarial muito eficaz Correlation Coefficient ,293 

Sig. (2-tailed) ,239 

N 18 

Acesso a todo o tipo de informação técnica ou Marketing Correlation Coefficient ,206 

Sig. (2-tailed) ,413 

N 18 

Acesso a estratégias de Marketing Correlation Coefficient ,004 

Sig. (2-tailed) ,987 

N 18 

Partilha de conhecimentos e dificuldades Correlation Coefficient ,206 

Sig. (2-tailed) ,412 

N 18 

Dinamização dos serviços prestados Correlation Coefficient -,180 

Sig. (2-tailed) ,475 

N 18 

Confiança junto dos credores Correlation Coefficient ,024 

Sig. (2-tailed) ,923 

N 18 

Efetiva partilha de tecnologia e recursos Correlation Coefficient ,524* 

Sig. (2-tailed) ,026 

N 18 

Confiança entres os participantes Correlation Coefficient -,047 

Sig. (2-tailed) ,853 

N 18 

Envolvimento sério e empenhado de todos os membros Correlation Coefficient ,026 

Sig. (2-tailed) ,920 

N 18 
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Spearman's rho  

Essencial à angariação de novas 

encomendas 

Modelo de cooperação empresarial muito 

eficaz 

Complementar à nossa atividade comercial Correlation 

Coefficient 

,531* ,293 

Sig. (2-tailed) ,023 ,239 

N 18 18 

Essencial à angariação de novas 

encomendas 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,234 

Sig. (2-tailed) . ,350 

N 18 18 

Modelo de cooperação empresarial muito 

eficaz 

Correlation 

Coefficient 

,234 1,000 

Sig. (2-tailed) ,350 . 

N 18 18 

Acesso a todo o tipo de informação técnica 

ou Marketing 

Correlation 

Coefficient 

,164 ,348 

Sig. (2-tailed) ,516 ,157 

N 18 18 

Acesso a estratégias de Marketing Correlation 

Coefficient 

,152 ,538* 

Sig. (2-tailed) ,547 ,021 

N 18 18 

Partilha de conhecimentos e dificuldades Correlation 

Coefficient 

-,057 ,078 

Sig. (2-tailed) ,823 ,758 

N 18 18 

Dinamização dos serviços prestados Correlation 

Coefficient 

,009 ,117 

Sig. (2-tailed) ,971 ,644 

N 18 18 

Confiança junto dos credores Correlation 

Coefficient 

,067 -,013 

Sig. (2-tailed) ,790 ,960 

N 18 18 

Efetiva partilha de tecnologia e recursos Correlation 

Coefficient 

,347 ,309 
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Sig. (2-tailed) ,158 ,212 

N 18 18 

Confiança entres os participantes Correlation 

Coefficient 

-,035 ,217 

Sig. (2-tailed) ,890 ,387 

N 18 18 

Envolvimento sério e empenhado de todos 

os membros 

Correlation 

Coefficient 

,076 ,348 

Sig. (2-tailed) ,764 ,156 

N 18 18 

Spearman's rho  

Acesso a todo o tipo de informação 

técnica ou Marketing 

Acesso a estratégias de 

Marketing 

Complementar à nossa atividade comercial Correlation 

Coefficient 

,206 ,004 

Sig. (2-tailed) ,413 ,987 

N 18 18 

Essencial à angariação de novas encomendas Correlation 

Coefficient 

,164 ,152 

Sig. (2-tailed) ,516 ,547 

N 18 18 

Modelo de cooperação empresarial muito eficaz Correlation 

Coefficient 

,348 ,538* 

Sig. (2-tailed) ,157 ,021 

N 18 18 

Acesso a todo o tipo de informação técnica ou 

Marketing 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,570* 

Sig. (2-tailed) . ,014 

N 18 18 

Acesso a estratégias de Marketing Correlation 

Coefficient 

,570* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,014 . 

N 18 18 

Partilha de conhecimentos e dificuldades Correlation 

Coefficient 

,337 ,227 

Sig. (2-tailed) ,172 ,365 

N 18 18 



Internacionalização de Empresas de Construção: o caso do Cluster AFCM 

 

                         João Carlos Campos Queirós – Mestrado Integrado em Engenharia Civil 152 

Dinamização dos serviços prestados Correlation 

Coefficient 

,617** ,661** 

Sig. (2-tailed) ,006 ,003 

N 18 18 

Confiança junto dos credores Correlation 

Coefficient 

-,174 ,035 

Sig. (2-tailed) ,490 ,891 

N 18 18 

Efetiva partilha de tecnologia e recursos Correlation 

Coefficient 

,271 ,100 

Sig. (2-tailed) ,277 ,692 

N 18 18 

Confiança entres os participantes Correlation 

Coefficient 

,107 ,116 

Sig. (2-tailed) ,672 ,646 

N 18 18 

Envolvimento sério e empenhado de todos os 

membros 

Correlation 

Coefficient 

,194 ,329 

Sig. (2-tailed) ,440 ,182 

N 18 18 
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Spearman's rho  

Partilha de conhecimentos e 

dificuldades 

Dinamização dos serviços 

prestados 

Complementar à nossa atividade comercial Correlation 

Coefficient 
,206 -,180 

Sig. (2-tailed) ,412 ,475 

N 18 18 

Essencial à angariação de novas encomendas Correlation 

Coefficient 
-,057 ,009 

Sig. (2-tailed) ,823 ,971 

N 18 18 

Modelo de cooperação empresarial muito eficaz Correlation 

Coefficient 
,078 ,117 

Sig. (2-tailed) ,758 ,644 

N 18 18 

Acesso a todo o tipo de informação técnica ou 

Marketing 

Correlation 

Coefficient 
,337 ,617** 

Sig. (2-tailed) ,172 ,006 

N 18 18 

Acesso a estratégias de Marketing Correlation 

Coefficient 
,227 ,661** 

Sig. (2-tailed) ,365 ,003 

N 18 18 

Partilha de conhecimentos e dificuldades Correlation 

Coefficient 
1,000 ,208 

Sig. (2-tailed) . ,408 

N 18 18 

Dinamização dos serviços prestados Correlation 

Coefficient 
,208 1,000 

Sig. (2-tailed) ,408 . 

N 18 18 

Confiança junto dos credores Correlation 

Coefficient 
,046 ,054 

Sig. (2-tailed) ,855 ,831 

N 18 18 

Efetiva partilha de tecnologia e recursos Correlation 

Coefficient 
,107 ,121 
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Sig. (2-tailed) ,674 ,632 

N 18 18 

Confiança entres os participantes Correlation 

Coefficient 
,342 ,075 

Sig. (2-tailed) ,165 ,767 

N 18 18 

Envolvimento sério e empenhado de todos os 

membros 

Correlation 

Coefficient 
,372 ,109 

Sig. (2-tailed) ,128 ,666 

N 18 18 

Spearman's rho  

Confiança junto dos 

credores Efetiva partilha de tecnologia e recursos 

Complementar à nossa atividade comercial Correlation 

Coefficient 

,024 ,524* 

Sig. (2-tailed) ,923 ,026 

N 18 18 

Essencial à angariação de novas encomendas Correlation 

Coefficient 

,067 ,347 

Sig. (2-tailed) ,790 ,158 

N 18 18 

Modelo de cooperação empresarial muito eficaz Correlation 

Coefficient 

-,013 ,309 

Sig. (2-tailed) ,960 ,212 

N 18 18 

Acesso a todo o tipo de informação técnica ou 

Marketing 

Correlation 

Coefficient 

-,174 ,271 

Sig. (2-tailed) ,490 ,277 

N 18 18 

Acesso a estratégias de Marketing Correlation 

Coefficient 

,035 ,100 

Sig. (2-tailed) ,891 ,692 

N 18 18 

Partilha de conhecimentos e dificuldades Correlation 

Coefficient 

,046 ,107 

Sig. (2-tailed) ,855 ,674 

N 18 18 
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Dinamização dos serviços prestados Correlation 

Coefficient 

,054 ,121 

Sig. (2-tailed) ,831 ,632 

N 18 18 

Confiança junto dos credores Correlation 

Coefficient 

1,000 -,298 

Sig. (2-tailed) . ,229 

N 18 18 

Efetiva partilha de tecnologia e recursos Correlation 

Coefficient 

-,298 1,000 

Sig. (2-tailed) ,229 . 

N 18 18 

Confiança entres os participantes Correlation 

Coefficient 

-,083 ,571* 

Sig. (2-tailed) ,743 ,013 

N 18 18 

Envolvimento sério e empenhado de todos os 

membros 

Correlation 

Coefficient 

-,065 ,489* 

Sig. (2-tailed) ,799 ,039 

N 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Spearman's rho  

Confiança entres os 

participantes 

Envolvimento sério e empenhado de todos 

os membros 

Complementar à nossa atividade comercial Correlation 

Coefficient 

-,047 ,026 

Sig. (2-tailed) ,853 ,920 

N 18 18 

Essencial à angariação de novas encomendas Correlation 

Coefficient 

-,035 ,076 

Sig. (2-tailed) ,890 ,764 

N 18 18 

Modelo de cooperação empresarial muito eficaz Correlation 

Coefficient 

,217 ,348 

Sig. (2-tailed) ,387 ,156 

N 18 18 

Acesso a todo o tipo de informação técnica ou 

Marketing 

Correlation 

Coefficient 

,107 ,194 
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Sig. (2-tailed) ,672 ,440 

N 18 18 

Acesso a estratégias de Marketing Correlation 

Coefficient 

,116 ,329 

Sig. (2-tailed) ,646 ,182 

N 18 18 

Partilha de conhecimentos e dificuldades Correlation 

Coefficient 

,342 ,372 

Sig. (2-tailed) ,165 ,128 

N 18 18 

Dinamização dos serviços prestados Correlation 

Coefficient 

,075 ,109 

Sig. (2-tailed) ,767 ,666 

N 18 18 

Confiança junto dos credores Correlation 

Coefficient 

-,083 -,065 

Sig. (2-tailed) ,743 ,799 

N 18 18 

Efetiva partilha de tecnologia e recursos Correlation 

Coefficient 

,571* ,489* 

Sig. (2-tailed) ,013 ,039 

N 18 18 

Confiança entres os participantes Correlation 

Coefficient 

1,000 ,777** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 18 18 

Envolvimento sério e empenhado de todos os 

membros 

Correlation 

Coefficient 

,777** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 18 18 
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