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Resumo 

 

A Internacionalização de uma PME num mercado de nicho: o caso Ballet Rosa 

(EUA e Canadá) 

 

Em Portugal a malha empresarial é marcadamente composta por PME, faz por 

isso todo o sentido perceber a importância das PME, no processo de internacionalização 

e na economia nacional, visto que estas contribuem fortemente para o comércio 

internacional português. 

Para entrar no mercado internacional urge a necessidade de planear uma 

estratégia empresarial, para enfrenta a crescente competitividade internacional. Assim, 

irá ter-se em conta um conjunto de fatores, que aqui serão dissecados, tais como, a 

cadeia de valor e motivações para a internacionalização, a vantagem competitiva 

internacional, um estudo de mercado, os modos de entrada nos mercados pré-

selecionado, o perfil de abordagem nestes mercados e ainda um planeamento de uma 

estratégia de marketing mix.  

Assim, no caso concreto será analisada a internacionalização da PME, Ballet 

Rosa Confeções Lda, num mercado de nicho, que é o vestuário de dança, 

nomeadamente do ballet, tendo em conta a necessidade que a empresa encontrou em se 

expandir internacionalmente para o continente Americano, mais especificamente para os 

mercados dos EUA e do Canadá. 

 

Palavras-chaves: PME, internacionalização, estratégia empresarial, modos de entrada, 

estratégia de marketing-mix 
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Abstract 

 

The internationalization of SMEs in the niche market: the case Ballet Rosa (USA 

and Canada) 

 

As small and medium enterprises are the predominant business in Portugal, 

therefore makes perfect sense understand the importance of SMEs in the process of 

internationalization and the national economy, since they contribute strongly to 

Portuguese international trade. 

To enter the international market is necessary to plan a business strategy for 

facing increasing international competitiveness. It will, therefore be taken into 

consideration a number of factors, here are dissected, such as, value chain and 

motivations for internationalization, international competitive advantage, a market 

study, entry strategies for pre-selected international markets, the specific approach to 

these markets and even planning a marketing mix strategy. 

So in this case it will be analyzed the internationalization of SMEs Ballet Rosa 

Confeções Lda, in the niche market, which is dancewear manufacture, specifically for 

ballet, since the company had the need to expand internationally to the American 

continent, specifically for the US and Canadian markets. 

 

 

Keywords – SMEs, internationalization, business strategy, entry modes, marketing-mix 

strategy  
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Capítulo I – Enquadramento, metodologia e estrutura 

 

1. Introdução 

O atual cenário mundial encontra-se marcado por uma crise económica mundial, 

da qual Portugal saiu fortemente prejudicado. As empresas portuguesas, necessitam, por 

isso, de encontrar uma orientação estratégica de direção oposta a crise e se o mercado 

interno não parece ser suficiente para encontrar essa orientação estratégica, surge então 

a necessidade da internacionalização da empresa, muitas vezes pelas na busca por novos 

mercados. 

A verdade é que as empresas se veem, cada vez mais, envolvidas no processo de 

globalização, quase sempre influenciadas pelos processos de integração regional em que 

se encontram, como por exemplo, a União Europeia, NAFTA, MERCOSUL, fazendo 

aumentar a competitividade internacional dos mercados. 

Assim, urge a necessidade de as empresas planearem a sua estratégia 

internacional, visto que parece ser o caminho natural que estas devem seguir. A 

internacionalização parece ser também o caminho natural das PME, devido, sobretudo, 

ao sucesso da aventura internacional de algumas PME, que são, cada vez mais, 

sinónimo de impulsionadoras das economias nacionais, especialmente em tempos de 

crise. 

É interessante analisar a internacionalização de uma PME, especialmente num 

mercado de nicho, visto que estas são o tipo de empresas, com menos recursos 

disponíveis ou limitados e assim se irá perceber como é que estas conseguem 

ultrapassar estas barreiras para atingirem o seu objetivo de internacionalização.  

Para isso, a sua estratégia deverá passar pela definição de uma estratégia em que, 

primeiramente se consiga perceber qual a sua cadeia de valor internacional, como se 

podem distinguir dos seus concorrentes internacionais, quais os mercados em que 

pretende entrar, quais os riscos que lhes estão associados, qual o modo de entrada 

nesses mercados, como abordar esses mercados. Por isso, todos estes fatores de 

incerteza exigem das PME um estudo adequado ao seu caso e que acompanhe a sua 

evolução. 

O objetivo deste relatório de estágio passará, por isso, pela análise de um plano 

de internacionalização de uma PME, num mercado que é de nicho. É necessário 
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perceber, assim qual a importância das PME, o que as motiva para a 

internacionalização, quais os programas de apoia a internacionalização, como conseguir 

a melhor estratégia de internacionalização ou ainda qual o melhor modo de entrada no 

mercado internacional, considerando as características de cada empresa.   

 

2. Objetivo do Estágio Curricular 

Sempre ficou, para mim, bem definido desde o início do Mestrado em Negócios 

Internacionais, que o segundo ano seria completado com um estágio curricular, numa 

empresa de carácter internacional. Na minha opinião, o que faz sentido num mestrado 

com este carácter é conseguir conciliar a teoria compreendida no primeiro ano, em 

complemento com a minha licenciatura em Relações Internacionais e posterior 

aplicação real do que foi aprendido e assim perceber como funcionam as dinâmicas e 

tendências internacionalistas. 

Como é do conhecimento geral, o mercado do trabalho é exigente e como tal 

impõe a necessidade de profissionais cada vez mais preparados para enfrentar os 

desafios que vão surgindo. Além disso, o mercado do trabalho é cada vez mais 

concorrencial e por isso, a seleção de um futuro colaborador na empresa é também ela 

mais seletiva e a experiencia real no mundo do trabalho, através de um estágio 

curricular, para quem não tem experiência profissional na área, é um fator decisivo no 

recrutamento de trabalhadores. 

Assim esta experiência no estágio curricular foi, para mim, fundamental para 

perceber o funcionamento do mundo dos Negócios Internacionais, da perceção de 

atuação no mercado internacional e de por em prática aquilo que apreendi durante o 

componente teórica do Mestrado. 

O Estágio Curricular foi assim concretizado, numa empresa de caracter 

internacional, a Ballet Rosa Confecções, Lda, com a qual foi assinado um protoloco 

com a Escola de Economia e Gestão, de um estágio com duração de seis meses, que 

teve início a 6 de outro de 2014 e terminou em 6 de abril de 2015. 

Os objetivos do estágio resultaram de uma combinação de ideias entre mim e a 

empresa, esta que tinha como prepósito a expansão da sua internacionalização para os 

mercados dos EUA e do Canadá.   

Além deste objetivo geral, foram propostos outros mais específicos, como: 
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a. Estudo dos mercados canadianos e americano: caracterização geral, 

indicadores económicos, abertura ao exterior, relações comerciais com 

Portugal e Relações Internacionais; 

b. Análise da indústria (ballet), nos EUA e Canadá; 

c. Análise dos fatores de crescimento da Ballet Rosa no mercado norte-

americano; 

d. Análise do mercado de concorrência nos EUA e Canadá; 

e. Elaboração de relatório operacional de introdução da marca no mercado 

canadiano e americano (decisões de entrada); 

f. Plano de marketing estratégico para o mercado canadiano e americano 

g. Operacionalização parcial das ações previstas no plano. 

 

Os objetivos propostos, para a realização do estágio curricular, vão de encontro a 

esta necessidade que a empresa encontrou, o de analisar novos mercados para a 

expansão da sua internacionalização no mercado norte-americano, nomeadamente os 

EUA e o Canadá. Assim a empresa propôs a realização deste projeto, para contribuir na 

resolução do problema organizacional, através dos métodos e conhecimentos teóricos 

aprendidos no Mestrado de Negócios Internacionais.  

 

3. Metodologia  

O objetivo final deste Estágio Curricular foi o da internacionalização da Ballet 

Rosa nos mercados dos EUA e do Canadá e é também objetivo, deste relatório, o do 

entendimento da internacionalização de uma PME num mercado de nicho, que neste 

caso é o vestuário de dança, nomeadamente para o ballet. Sendo este um relatório de 

estágio curricular a técnica aqui utilizada, não poderia deixar de ser o estudo de caso. O 

estudo de caso consiste numa análise extensa de um acontecimento concreto, neste caso 

no estágio curricular na empresa Baller Rosa, assim a unidade de análise é do tipo caso. 

 Como tal, para atingir o propósito deste, foi realizada uma pesquisa 

exploratória, através da observação e interpretação de dados, numa primeira fase sobre 

os próprios mercados e depois sobre a estratégia de internacionalização da empresa.  

Foi por isso necessário aferir informação através de dados documentais, tais 

como os estudos de mercado da AICEP, dados estatísticos fornecidos pelos institutos de 

estatísticas de cada país, ou através de outras bases de dados de fontes fidedigna, como é 

o caso da CIA the world factbook ou ainda do the economist intelligence unit, esta 
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informação foi pertinente para a perceção de mercado. Assim, realizou-se uma recolha, 

tratamento e análise de informação em cima mencionada, tendo um carácter expositivo, 

sendo que grande parte da informação será apresentada de forma resumida através de 

gráficos e tabelas comparativos e ilustrativos.  

Além disso, para este relatório de estágio, foi essencial a recolha de informação 

através de artigos científicos, de artigos de journals e de livros, sobretudo da 

fundamentação para a revisão da literatura, essencial para um enquadramento teórico do 

tema do estágio.  

Quanto ao processo e pesquisa esta é qualitativa, que segundo Silva Menezes 

(2005), esta é uma pesquisa em que existe uma ligação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, é por isso uma pesquisa mais subjetiva por natureza por forma a compreender 

melhor o meio em que a empresa vai atuar. 

O objetivo máximo do estágio curricular na empresa Ballet Rosa, foi o da 

criação de um plano de internacionalização da empresa nos mercados dos EUA e do 

Canadá, para isso foi criada uma lógica de pesquisa dedutiva, em que se desenvolveu 

primeiramente uma estrutura teórica de compreensão conceptual dos mercados em 

questão, para posteriormente se atestar esta teoria na observação empírica, através da 

conceção do plano de internacionalização.  

Assim, quanto ao resultado da pesquisa, esta é uma pesquisa aplicada, uma vez 

que se pretende aplicar os resultados obtidos desta, para solucionar a problemática que a 

empresa apresentou, que foi o da necessidade de expansão a novos mercados 

internacionais. 

 

 

4. Estrutura 

O presente relatório de estágio encontra-se dividido em sete capítulos: a 

Introdução, a Revisão da literatura, o Caso: Ballet Rosa, o Estudo de Mercado: EUA e 

Canadá, a Estratégia de Internacionalização da Ballet Rosa, o Estágio Curricular na 

Ballet Rosa e por fim a conclusão. 

No capítulo I faz-se uma introdução ao tema que se irá abordar, dando a 

perceber assim, quais os principais temas de interesse deste trabalho. De seguida 

expõem-se os principais objetivos do estágio curricular, os quais foram desenvolvidos 

ao longo do estágio curricular e que culminam no trabalho aqui apresentado, estes dois 

pontos são essenciais para se fazer um enquadramento do tema em análise. Neste 
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capítulo é abordado ainda a metodologia utilizada para este trabalho bem como a sua 

estrutura. 

Quanto ao capítulo II, ou seja, a Revisão da literatura, é importante perceber os 

principais contributos teóricos sobre a internacionalização das empresas, nomeadamente 

das PME, bem como a sua estratégia e modos de entrada no mercado internacional. 

Assim, os principais temas do enquadramento teórico são: Teorias da 

Internacionalização – Teoria da vantagem competitiva, Teoria do ciclo de vida do 

produto e Teoria de Uppsala; os Modos de entrada no mercado internacional; 

Motivações para a Internacionalização; a importância das PME e por fim a Estratégia 

empresarial. 

No III, o caso Ballet Rosa, neste capítulo apresenta-se a empresa, a Ballet Rosa 

Confecções, Lda, percebendo quem é esta, qual o mercado em que atua, qual a sua 

estrutura organizacional e qual a sua evolução de mercado. 

No capítulo do Estudo de Mercado, ou seja o Capítulo IV dá-se início aos 

objetivos propostos, para a realização deste estágio, começando por um enquadramento 

dos mercados em que se pretende atuar, os EUA e o Canadá, ao nível económico, 

financeiro e social e ainda uma análise a indústria da dança nomeadamente do ballet, 

através da perceção das variáveis de incidentes sobre o comportamento de compra e 

sobre a oferta. 

É no Capítulo V, o da Estratégia de Internacionalização na Ballet Rosa, que se 

prepara o plano de atuação nestes mercados através de um plano de estratégia de 

internacionalização, estratégia esta que está dividida em duas partes, uma é sobre as 

decisões de entrada e a outra sobre o plano de marketing. Nesta estratégia de 

internacionalização é sempre tido em consideração as capacidades da empresa bem 

como a perceção da viabilidade deste plano. 

O capítulo VI é dedicado a apresentação das tarefas realizadas durante este 

estágio curricular e é também percebido o prepósito do estágio, ou seja, é realizada uma 

proposta acerca da exequibilidade da internacionalização da empresa nos mercados 

propostos. 

O último capítulo, o VII, é o capítulo da conclusão deste trabalho, em que se 

percebe a viabilidade dos objetivos propostos desde o início, bem como todo o trabalho 

realizado na empresa, qual o seu sentido e as limitações do estágio curricular na 

empresa e ainda a perceção da importância deste trabalho para o mundo dos negócios 

internacionais.  
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Capítulo II – Revisão da Literatura 

 

1. Teorias da Internacionalização 

Sobre a internacionalização podemos dizer que esta é “ (…) the process by 

which firms increase their involvement in operations across borders. The study of cross-

border involvements focuses on how actors discover, enact, evaluate, and exploit 

opportunities abroad.” (Prange, Verdier, 2010, p.126). Assim, a internacionalização de 

uma empresa está relacionada com a expansão da empresa através da movimentação de 

fatores de produção, tais como transferências de capacidade de gestão, capital ou o 

desenvolvimento de projetos de cooperação com parceiros, além-fronteiras, ou até 

através da simples venda de produtos fora do mercado doméstico. 

Existe, no presente século, uma interdependência cada vez maior entre nações, 

que estão cada vez mais ligadas através do comércio internacional de bens e serviços, 

portanto, nunca foi tão importante o estudo do comércio internacional, como agora, 

podemos por isso, afirmar que vivemos numa economia global, até porque os países “ 

(…) have begun to move from state-run to market-driven economies.” (Rugman e 

Hodgetts, 1995, p.154). 

Perante este fenómeno tão complexo, o da internacionalização, surgem várias 

teorias, como irá ser mostrado aqui. Teorias essas que variaram ao longo dos séculos e 

que acompanharam o crescimento dos negócios internacionais, para uma melhor 

compreensão do processo de internacionalização de uma empresa. 

 

1.1. Teoria da Vantagem competitiva 

Como será referenciado neste trabalho, a estratégia de internacionalização de 

uma empresa visa a obtenção de alguma vantagem competitiva. A vantagem 

competitiva será, por isso, a base de uma estratégia vencedora, sendo esta vantagem 

aquela que é conseguida quando uma empresa concretiza, pelo menos uma, tarefa 

melhor do que a do seu concorrente e isso é apercebido pelos consumidores (Viana e 

Hortinha, 2009). Pela ótica da escola Nórdica, a vantagem competitiva é conseguida 

através da capacidade que uma empresa tem para responder aos desafios do mercado, 

através dos seus próprios recursos ou da capacidade de coordenar recursos noutras 

empresas. 

Para Porter (1990), a vantagem competitiva “advantage grows out of the way 

firms organize and perform discrete activities” (Porter, 1990, p.40). As empresas criam 



8 
 

valor que é apercebido pelos consumidores e esse valor é apercebido pela quantidade de 

consumidores que estarão dispostos a pagar pelo produto/serviço. Assim, a empresa será 

rentável se conseguir exceder o custo total de todas as atividades realizadas para a 

obtenção e venda do produto/serviço.  

Para que uma empresa consiga ganhar vantagem competitiva sobre os seus 

concorrentes, deverá então realizar atividades de forma mais eficiente do que os seus 

concorrentes, através da criação da sua cadeia de valor. Segundo Porter (1990), para se 

criar essa cadeia de valor deverão ser criadas atividades que contribuam para criar esse 

valor, como podemos observar pela figura 1, essas atividades podem ser divididas em 

atividades primárias e atividades de suporte. Nas atividades primárias, incluem-se a 

logística, a manufatura, o marketing e vendas ou ainda o serviço pós-venda. Nas 

atividades de suporte incluem-se a estrutura da empresa (finanças, planeamento, etc.), 

os recursos humanos, a tecnologia e inovação ou ainda os fornecedores. 

 

Figura 1: Cadeia de Valor 

 

Fonte: Autor, adaptado de “The Competitive Advantage of Nations”, Porter, 

1990, p.41 

 

A cadeia de valor oferecer, por isso, as ferramentas necessárias para uma 

empresa chegar a sua fonte de vantagem competitiva. Assim, as empresas criam 

vantagem competitiva ao descobrirem a sua melhor estratégia, que seja suficiente para 

inovar e entrar no mercado. Ora para Porter (1990), uma empresa pode alcançar um 

lucro que seja superior ao do seu rival através de duas formas, uma será oferecendo um 

produto/serviço que seja semelhante, mas a um custo menor, a outra é através da 

• Estrutura da Empresa

• Recursos Humanos

• Tecnologia e Inovação

• Fornecedores

Atividades de 
suporte

• Logística

• Manufatura

• Marketing e Vendas
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diferenciação, ou seja, oferecendo um produto/serviço que tenha uma qualidade tal, 

reconhecida pelo consumidor, de forma que ele está disposto a pagar por um preço 

excedente ao custo inicial (preço premium), um terceira forma será através da oferta da 

combinação das duas formas em cima descritas. Verifica-se, por isso, duas variáveis de 

vantagem competitiva, uma será pela liderança do custo a outra é pela diferenciação, 

podendo surgir um terceiro tipo que é a da combinação das duas, determinando uma 

estratégia híbrida.  

Rugman e Hodgetts (1995) sublinham que para uma empresa ganhar vantagem 

competitiva, esta dependerá da sua capacidade de usar uma ou quatro condições de 

fatores, do modelo “diamante” de Porter. Uma empresa para ser inovadora deverá ter 

acesso a Recursos Humanos com aptidões necessárias (condições de fatores), ou 

clientes que busquem pela melhor qualidade ou melhor preço (condições de demanda), 

fornecedores com sugestões inovadoras (indústria de apoio) ou ainda concorrentes 

nacionais que gerem pressões para criar inovação (rivalidades). A melhor forma de criar 

vantagem competitiva é através da criação de inovação e para criar vantagem 

competitiva internacional. Não basta estar atenta às necessidades do mercado 

doméstico, mas a empresa deverá estar também atenta as necessidades do mercado 

externo, para que consiga uma liderança de mercado, ainda que temporária (Rugman e 

Hodgetts, 1995). 

Kotabe e Helsen (2011) descrevem a vantagem competitiva como um período 

temporário de monopólio em que a empresa detém superioridade sobre os seus 

concorrentes, para prolongar essa vantagem, a empresa deverá definir uma estratégia 

que seja difícil de os seus concorrentes imitarem. Para conseguir esta estratégia de 

liderança de custos e produto/serviço, a empresa usa a sua vantagem competitiva através 

de economias de escala. A teoria das economias de escala demonstra-nos que, a 

produção é mais eficiente quanto maior for a escala em que ela ocorre (Krugman, 

Obstfeld e Melitz, 2012), ou seja, as empresas conseguem organizar o seu processo 

produtivo, por forma a alcançar a utilização máxima dos seus fatores produtivos que 

estão envolvidos no processo, pois os custos indiretos são alocados para grandes 

volumes de produção, o resultado final serão custos mais baixos de produção e maiores 

benefícios para a empresa. Assim, “Where there are economies of scale, doubling the 

inputs to an industry will more than double the industry’s production.” (Krugman, 

Obstfeld e Melitz, 2012, p.138), ou seja, uma empresa consegue economias de escala 

devido a sua expansão. 
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1.2.Teoria do ciclo de vida do produto 

A teoria do ciclo de vida do produto foi desenvolvida por Vernon (1966) na sua 

tese intitulada “International investment and international trade in the product cycle”. 

Sendo que a essência da noção desta teoria é a de que novos produtos surgem no 

mercado, este produtos desenvolvem-se, atingem a sua maturidade, entram em declínio 

e possivelmente morrem. Este refere que cada etapa do ciclo de vida de um produto 

corresponde a diferente características do produto, da sua tecnologia, da sua procura e 

de diferentes acontecimentos do processo de internacionalização de uma empresa. 

Rugman e Hodgetts (1995) referem-se a esta teoria como a criação de um 

produto/serviço que é produzido pela empresa mãe, que depois será produzido pela 

empresa subsidiaria e, por fim, em qualquer lugar do mundo onde os custos de produção 

serão mais baixos. Esta caracterização das fases do ciclo de vida do produto é uma 

adaptação da conclusão de Vernon (1966), em que caracteriza a primeira fase como uma 

construção interna, que é criada, produzida e comercializada no mercado doméstico e 

exportada para alguns países, de culturas semelhantes e por isso os lucros são altos e a 

empresa vende para os países que estão dispostos a pagar por um preço premium. Esta 

fase é desenvolvida por países desenvolvidos, sendo que o país inovador são os EUA e 

os países da Europa são os países imitadores e a partir daqui desloca-se para países cada 

vez menos desenvolvidos (Vernon 1966). 

A segunda fase será a do crescimento do produto e por isso o produto entrará 

num país diferente, fortalecendo-se as exportações e dando-se o IDE pela empresa mãe, 

onde a procura do produto é maior (Vernon, 1966). Ao mesmo tempo, nesta fase, os 

seus concorrentes, de outros países, já estão a desenvolver produtos substitutos ao 

produto criado, consequentemente dá-se um abrandamento na empresa que desenvolveu 

o produto (Rugman e Hodgetts, 1995). 

Na terceira fase, segundo Vernon (1966) dá-se quando o produto atinge a sua 

maturidade e por isso, surgem os custos de produção, dando-se economias de escala, 

pois começa a desenvolver-se um padrão de produção. É nesta fase que se transfere a 

produção para países em que se consiga ganhar vantagem competitiva, pois os custos de 

produção e de mão-de-obra serão mais baixos. Além disso, como o produto entra numa 

fase de padronização o produto massifica-se e as vendas estabilizam e há concorrência 

pelos preços.  

Na última fase dá-se o declínio, por isso, a empresa deverá criar uma estratégia 

de diferenciação para evitar o surgimento de concorrência de preços, quando se está 
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numa fase em que o preço é a única determinante da demanda e para evitar entrar em 

declínio. É através desta fase, que se explica o porquê de um produto que começa como 

exportador de um país passa a importador (Rugman e Hodgetts, 1995). A sobrevivência 

pode depender do deslocamento absoluto para regiões onde os custos de produção 

sejam mais baixos (Viana e Hortinha, 2009).  

 Para Rugman e Hodgetts (1995) a teoria de Vernon centra-se na expansão do 

mercado da inovação e tecnologia, existindo duas preposições muito importantes, a 

primeira é a de que a tecnologia é um fator essencial para a criação e desenvolvimento 

de novos produtos e a segunda é que o tamanho e a estrutura de mercado são 

importantes para se perceber os padrões do comércio internacional. 

 

1.3. Teoria de Uppsala 

O modelo de Uppsala nasce da constatação empírica, de Johanson e 

Wiedersheim-Paul (1975), da Universidade sueca de Uppsala, sobre o processo de 

internacionalização de empresas suecas, onde é observado que o processo de 

internacionalização destas é gradual. Numa primeira fase eram realizadas vendas diretas 

para um mercado externo, com recursos reduzidos e já numa segunda fase passavam a 

exportar através de um agente. A terceira fase era estabelecida através da criação de 

filiais de produção, conseguindo com isso ultrapassar as barreiras comercias (Johanson 

e Vahlne, 2009). 

Surge assim, por Johanson e Vahlne (1977) o modelo de Uppsala, este modelo 

centra-se no processo de internacionalização progressiva e sugere que as empresas 

escolhem mercados de acordo com a sua proximidade percebida, sequencialmente, 

através de um baixo grau de distância psicológica (Prange e Verdier, 2010). Aliás, sobre 

esta distância psicológica debruça-se também, na década de 80, Geert Hofstede (2003), 

demonstrando através do seu estudo da dimensão cultural, que a cultura tem uma forte 

influência no processo de decisão do modo de entrada de uma empresa no mercado 

internacional. A própria distância/ aproximação cultural entre as sociedades do país de 

origem e o país de destino, tem influência na escolha do país-alvo, uma vez que, as 

empresas tendem internacionalizar-se primeiramente num país que tenha semelhanças 

culturais com as do seu país (assim como a proximidade física), pois será mais fácil 

entrar num mercado que tenha características idênticas.  

Mas voltando ao modelo de Uppsala, o processo de internacionalização gradual 

é conseguido através de diferentes estágios, sendo eles: exportações esporádicas; as 
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exportações por intermediários (como é o caso dos distribuidores); as exportações 

através da constituição de subsidiárias de vendas e por fim o início da produção nesse 

mercado externo (Johanson e Vahlne, 1977). Deste processo pode-se retirar que as 

empresas modificam a sua presença internacional ao mesmo tempo que ganham 

experiência e confiança internacional. 

O compromisso explica também a posição nos mercados internacionais, segundo 

Johanson e Vahlne (1977), pois um investimento no compromisso, pela forte dedicação 

em satisfazer as necessidades dos clientes, mostra empenho e a uma alocação de 

recursos investidos dos negócios da empresa num mercado. Assim, para Johanson e 

Vahlne (1977), a experiência e comprometimento de uma empresa leva a um grande 

conhecimento sobre as operações no mercado externo e a partir daqui o nível de 

desenvolvimento das atividades nesse mercado serão diferentes, do que as iniciais, 

quando não existia compromisso. Quanto mais integrada está a empresa em levar os 

seus recursos para um mercado externo mais comprometida estará esta com esse 

mercado.  

O conhecimento é também um fator essencial para perceber a evolução gradual 

no processo de internacionalização de uma empresa, pois uma empresa quando 

consciente do mercado, quer pelos seus problemas, quer pelas suas oportunidades de 

conhecimento percebidas, toma diferentes decisões sobre a internacionalização 

(Johanson e Vahle, 1977). O conhecimento poderá também surgir através de uma rede 

de interligações com outras empresas parceiras, sendo portanto uma fonte de 

informação relevante, aliás Johanson e Vahle (2009), na sua revisão ao estudo inicial do 

modelo avançam, que uma empresa não é, nem deve ser um ator isolado no mercado 

estrangeiro, pois “it will suffer from the liability of outsider-ship and foreignness” 

(Johanson e Vahle, 2009, p.5) e o esquecimento complica o processo de se tornar um 

membro da rede de conhecimento internacional.  

Os autores consideram também que para ter um conhecimento lúcido do 

mercado, esse conhecimento deverá advir das suas atividades nesse mercado, ou seja, 

pela experiência da performance de diversas atividades, pois a experiência constrói o 

conhecimento de uma empresa num mercado, influenciando as decisões e as atividades 

(Johanson e Vahlne, 2009). 

Johanson e Vahlne (2009) admitem que a aprendizagem e a construção de 

compromisso leva o seu tempo, por isso é que se explica porque é que uma empresa se 

move, para mercados mais distantes em termos de distância psicológica, de forma 
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incremental, através de modos e movimentos mais arriscados mas potencialmente mais 

recompensadores. Os autores referem ainda que a confiança e o compromisso levam a 

uma maior produtividade, eficiência e eficácia. 

 

2. Modos de entrada no mercado internacional 

Uma empresa depois de decidir iniciar o seu processo de internacionalização e 

após a decisão sobre o seu mercado-alvo, deverá decidir sobre o modo de entrada mais 

adequado (Root, 1994), percebendo qual é a forma mais eficiente para levar o 

produto/serviço ao seu cliente nesse mercado 

Quando se trata de considerar os modos de entrada, a literatura em negócio 

internacionais tem associado diferentes graus de compromisso de recursos, de exposição 

ao risco, de controlo e de retorno de lucro. Sendo que diferentes estudos mostraram, ao 

longo do tempo, que a escolha dos modos de entrada depende de diferentes tipos de 

fatores, “ (…) firm-specific factors, industry specific and country-specific factors.” 

(Pan, Tse, 2000, p.535), (Pan e Tse, 2000). 

Assim, um critério importante sobre a decisão de entrada assenta no grau de 

envolvimento no mercado externo e no grau de controlo sobre a empresa a realizar as 

operações exteriores. A empresa terá que perceber qual é o grau de controlo desejável e 

o risco que está disposta a enfrentar sobre os seus negócios internacionais (Viana e 

Hortinha, 2009). 

Para Pan e Tse (2000), os modos de entrada podem ser classificados num 

modelo de hierarquia na base de ações de Modos de Não Equidade e de Equidade, como 

podemos observar pela figura 2 apresentada. 
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Figura 2: Modelo de Hierarquia sobre a escolha do Modo de Entrada 

 

Fonte: autor, adaptado de “The Hierarchiacal Modelo f Market Entry Modes”, 

Pan e Tse, 2000, p.538 

 

Os modos de não equidade não exigem o estabelecimento de uma organização 

independente, sendo que uma organização controla as operações externas e as relações 

entre as partes podem ser especificadas e fixadas num contrato (Pan e Tse, 2000). Neste 

modo de entrada inserem-se a Exportação (Direta e Indireta) e os acordos contratuais 

(Alianças, Licenciamento, Franchising e Contratos de Subcontratação). Nos modos 

considerados de equidade, as empresas têm que avaliar o risco do investimento e do 

retorno, a escolha do local de produção, a adaptação ao ambiente local e de gestão e as 

operações de controlo (Pan e Tse, 2000). Neste modo de equidade existem duas formas 

diferentes as Joint-Ventures e o Investimento Direto Estrangeiro. Resumindo, os modos 

de entrada de equidade diferem drasticamente dos Modos de entrada de não equidade, 

pelo nível de compromisso, de recursos, de risco, de retorno, de controlo, entre outros 

(Pan e Tse, 2000), por isso irá ser aqui demonstrando com mais pormenor os diferentes 

tipos de modos de entrada dentro deste modelo de hierarquia.  
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2.1. Não Equidade 

2.1.1. Exportação 

A exportação é a, sem dúvida o modo de entrado mais utilizado pelas empresas, 

para desenvolverem os seus negócios internacionais, é também o modo de entrado mais 

utilizado por Pequenas e Médias Empresas.  

Este modo de entrada é o mais fácil para uma empresa que não tem experiência 

internacional e que se queira aventurar no mercado internacional, tendo assim a sua 

experiência de aprendizagem internacional, sem ansiedades de controlo de operações de 

marketing internacional (Root, 1994). A exportação apresenta-se como o modo de 

entrada incremental, ou seja, os investimentos implementados inicialmente, não 

implicam custos elevados para o impulso internacional e os riscos são mínimos. Além 

disso, como os riscos são mínimos, se a primeira experiência internacional correr bem, 

dá à empresa a confiança necessária para um comportamento exploratório, para que 

assim conheça os mercados estrangeiros, bem como a sua capacidade para competir 

nestes (Root, 1994). 

Para Viana e Horinha (2009) uma das principais vantagens da exportação são as 

economias de escala, pois possibilita que toda a produção esteja centralizada num só 

local. Já a principal desvantagem para estes autores prende-se com o facto de, na 

maioria dos casos, não existir uma boa adaptação dos produtos perante as 

especificidades do mercado-alvo, para além de não ter controlo total sobre o destino 

final do produto. A exportação pode ser distinguida em duas categorias, uma é a 

exportação direta e a outra é a exportação indireta. 

Quanto a exportação indireta é a forma que menos riscos e recursos requer no 

processo de internacionalização, pois não exige uma estratégia especial, tratando-se 

apenas da simples venda dos produtos no mercado externo. Viana e Hortinha (2009) 

dividem ainda este tipo de exportação em ativa ou ocasional, em que a ativa o seu 

objetivo principal é o aumento do volume de vendas, na ocasional a empresa exporta 

quando tem eventuais solicitações, não envolvendo qualquer planeamento. 

Por não requer um grande envolvimento e manutenção a exportação indireta é 

modo de entrada que as empresas escolhem quando querem iniciar as suas atividades no 

mercado externo, ganhando basicamente a nível financeiro. A exportação indireta não 

permite que uma empresa tenha a sua própria estratégia de entrada no mercado 

internacional (Root, 1994), por isso tem a grande desvantagem de as empresas não 

terem controlo do produto sobre o exportador, pois o processo de exportação é dirigido 
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por uma outra empresa especializada dentro do mercado doméstico (Viana e Hortinha, 

2009). 

Quanto a exportação direta, ao contrário da exportação indireta, a empresa 

executa grande parte das operações das exportações, aqui o produtor tem controlo total 

ou parcial sobre o plano de marketing internacional, a concentração do esforço de 

marketing direto do produto, para além de ter mais e de forma mais rápida acesso ao 

feedback sobre o seu mercado-alvo. A exportação direta exige, ainda, que o produtor 

aprenda os procedimentos e documentações das exportações de embarque ou ainda 

sobre os acordos de pagamentos internacionais. Por isto, a exportação direta tem custos 

mais elevados de arranque, com maiores requisitos de informação e maiores riscos 

(Root, 1994). Os custos da exportação direta são superiores aos da exportação indireta, 

pois a empresa suporta na totalidade, enquanto na indireta os custos são partilhados com 

outras empresas. 

Segundo Root (1994), a exportação direta baseia-se em dois canais principais, o 

agente estrangeiro/distribuidores e o canal subsidiário estrangeiro. Podendo existir um 

terceiro canal, através da utilização de representantes da empresa que trabalham fora do 

país de origem. 

 

2.1.2. Acordos Contratuais 

O modo de entrada através de acordos contratuais é feito com base num contrato 

entre duas partes (empresas) de diferentes países permitindo a cada um usar a sua 

tecnologia, marca, especificações do produto, entre outros, na produção ou venda do 

produto (Teixeira e Diz, 2005), podendo assumir diferentes modalidades, como as 

alianças, o licenciamento, franchising, subcontratação. 

Na modalidade alianças, podemos falar de várias relações contratuais, 

normalmente acontecem entre diferentes concorrentes do mesmo país, mas também 

entre concorrentes de diferentes países, ou seja, consórcios (Viana e Hortinha, 2009). 

Assim, estas empresas criam acordos de reciprocidade, através de esforços e de 

competências entre elas, podendo envolver a participação de capital. Este tipo de 

modalidade une diferentes empresas que se esforçam para atingir o mesmo objetivo, 

mantendo a sua autonomia jurídica e estratégica (Teixeira e Diz, 2005). 

O licenciamento trata-se de um acordo em que uma empresa cede a outra o 

direito de utilização da sua tecnologia patenteada ou da sua marca registada (Teixeira e 

Diz, 2005), não envolvendo, no entanto, troca de bens entre o licenciado e o licenciador. 
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Ao licenciador o pagamento é realizado através de royalty pré-estabelecida (Viana e 

Hortinha, 2009). 

O licenciamento é uma modalidade eficiente que ultrapassa as barreiras que se 

impõe à exportação, caso das tarifas e das quotas, custos de transporte, riscos políticos, 

uma vez que muitos governos preferem este tipo de modalidade ao investimento direto 

estrangeiro. Através do licenciamento uma empresa obtém vantagens comparativas, 

uma vez que, não existe a necessidade de adaptação do produto ao mercado externo e 

portanto não existirão custos extras (Root, 1994). 

A modalidade de franchising consiste no licenciamento completo de um negócio 

em que o franchisador licencia um certo número de franchisados para a comercialização 

de um produto, gerindo um negócio criado e desenvolvido pelo franchisador, através da 

utilização do nome e da marca registada deste, assim como os seus serviços ou o seu 

know-how. O modo de pagamento no franchising implica direitos de entrada e de uma 

royalty, que normalmente consiste numa comissão sobre vendas. Os direitos sobre 

vendas ajudam a pagar despesas de formação, estudos de mercado e conceção de 

espaços, já a comissão sobre vendas destina-se ao pagamento pelo franchisado das 

despesas com publicidade e gestão da cadeia. Assim, o franchisador fornece o seu 

know-how e a sua imagem (Viana e Hortinha, 2009). 

A empresa, antes de embarcar neste tipo de modalidade deverá definir uma 

estratégia para perceber se está será a modalidade de internacionalização que mais se 

adequa ao seu caso. O franchising está diretamente ligado ao ciclo de vida do produto 

num determinado mercado, devendo por isso, na sua estratégia, perceber qual é a fase 

do ciclo em que se encontra, sendo que o momento indicado será o da maturidade, 

devido ao forte aumento da procura. Ainda na sua estratégia, a empresa deverá perceber 

se tem os recursos estruturais necessários para a gestão da rede que está a criar e se os 

seus objetivos são compatíveis com a estratégia do franchising. O franchising pode ser 

uma boa arma de entrada em mercados de rápido crescimento (Viana e Hortinha, 2009). 

Finalmente a modalidade de subcontratação, aqui a empresa internacional faz 

um acordo com uma empresa do país de destino, sendo que esta empresa (do país de 

destino) tem a função de produção dos produtos e a empresa internacional comercializa 

os mesmos (Teixeira e Diz, 2005). Esta forma só será possível se existirem empresas 

locais que sejam capazes de produzir as quantidades necessárias desejáveis e que 

respeitem os padrões de qualidade e a preços competitivos. A subcontratação diz 

respeito à produção de componentes ou do produto integramente (Teixeira e Diz, 2005).  
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A subcontratação tem a vantagem de poder ter uma relação mais vantajosa com 

os governos locais, permitindo, no caso de produção apenas de componentes, a 

exportação de componentes e assim é possível ultrapassar as possíveis limitações 

aduaneiras. O lado desvantajoso prende-se com o facto de a empresa poder estar a 

ensinar um futuro concorrente, para além de não conseguir ter acesso total ao controlo 

de qualidade do produto (Viana e Hortinha, 2009). 

 

2.2. Equidade 

2.2.1. Joint-Venture 

Uma joint-venture é uma entidade separada criada por duas ou mais empresas 

parceiras de países diferentes, através de um acordo, em que o objetivo é o da criação de 

uma entidade diferente para realizar uma atividade económica produtiva, tendo estas um 

papel ativo nas suas decisões estratégicas. Aqui não estão incluídos os investimentos 

financeiros passivos apresentados pelas partes não envolvidas nas decisões estratégicas 

de negócios da nova entidade. Uma joint-venture pode significar a combinação dos 

pontos fortes de duas ou mais empresas, que possam encontrar novos benefícios de 

cooperação e melhor oportunidade produtiva, assim, a conjugação das forças 

complementares deste novo empreendimento será a chave. Através da criação desta 

nova empresa poderá ser possível alcançar uma utilização mais eficaz dos recursos, 

ajustando-se mais rapidamente às novas tecnologias, ou para obtenção de economias de 

escala (Harrigan, 1986). 

Para Harrigan (1988), as joint-ventures estão verticalmente relacionadas com os 

proprietários se a relação entre o comprador – vendedor for criada entre comprador e 

vendedor e será horizontalmente relacionada se houver uma ligação entre comprador e 

vendedor na mesma atividade estratégica. 

Segundo Viana e Hortinha (2009) existem quatro tipos de joint-ventures: 

 Aquisição parcial de uma sociedade existente no estrangeiro – este tipo 

verifica-se, sobretudo, em países desenvolvidos e os códigos de 

investimento não permitem tomadas de posse das sociedades existentes; 

 Criação de uma nova empresa em associação com um parceiro local – é 

frequente em países desenvolvidos e está ligada a associação em 

parcerias em que os países, em que as empresas se desejam implementar, 

encontram dificuldades burocráticas e onde há risco político; 
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 Criação de uma sociedade conjunta num país terceiro – o país em que a 

empresa se instala não é o país originário de nenhuma das empresas em 

cooperação; 

 Sociedades mistas, criadas com um parceiro local, sendo este o Estado 

(ou de alguma forma ligado a ele) – estas são frequentes em setores 

estratégicos, como é o caso das telecomunicações, da energia ou do 

transporte. 

A partilha do investimento, e do risco, numa joint-venture, varia entre 25% e 

75%. Nesta situação a empresa conseguirá um maior envolvimento no processo 

internacional e na participação na gestão, o que irá gerar maior lucro, pois estará a 

aproveitar melhor o potencial do mercado, do que numa situação em que é necessário 

recorrer a intermediários. Por outro lado, uma joint-venture exige um maior grau de 

investimento e consequentemente num maior risco. Além disso, a partilha de gestão 

com um parceiro gera sempre conflitos, até porque um parceiro pode estar mais 

envolvido na gestão, da entidade criada, do que o outro, gerando, mais uma vez 

conflitos entre a parceria (Viana e Hortinha, 2009). 

 

2.2.2. Investimento Direto Estrangeiro 

 O investimento direto estrangeiro como modo de entrada, no mercado 

internacional, consiste na aquisição de ativos operacionais num país estrangeiro 

(Teixeira e Diz, 2005). Para Rugman e Hodgetts (1995) o IDE são fundos de capital 

investidos noutras nações. Os países que mais apostam neste tipo de modo de entrada 

são, segundo estes autores, os países industrializados, investindo grandes quantidades de 

dinheiro noutras nações industrializadas e quantidades menores em países menos 

desenvolvidos ou em países recém-industrializados. Os países que mais fazem IDE no 

mundo são os EUA, os países da UE e o Japão. 

Este é o modo que, sem dúvida, se revela ser o mais dispendioso e que envolve 

uma participação mais intensa nos mercados internacionais, sendo que a empresa, em 

princípio é detida a 100%, o que oferece um controlo total dos negócios no mercado 

(Viana e Hortinha, 2009). As atividades operacionais no mercado externo podem 

arrogar duas modalidades, uma será o investimento de raiz (projetos greenfield) a outra 

será por aquisição, de uma empresa já existente (fusões e aquisições) (Teixeira e Diz, 

2005). 
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Relativamente a escolha da modalidade de IDE, esta vai depender das condições 

da indústria e das características da empresa, como o seu grau de experiência 

internacional, o conhecimento do país de destino, a distância cultural, entre outras. 

Quando uma empresa compra mais de 10% de uma empresa estrangeira, isto denomina-

se de aquisição, já quando uma empresa constrói uma nova unidade de produção no 

exterior, o investimento é considerado uma saída do país doméstico, isto é chamado de 

greenfield (investimento de raiz) (Krugman, Obstfeld, Melitz 2012), 

Se a empresa decidir optar pela aquisição, esta será a forma mais rápida de entrar 

no mercado, pois está pronta a laborar e a empresa irá conseguir uma obtenção imediata 

de recursos. Os ativos estão ligados a outros que não têm interesse, assim elimina a 

concorrência, mas pode adquirir uma empresa com problemas, pode também existir um 

choque de culturas e a aquisição de uma empresa de qualidade pode ter um valor 

elevado. O investimento de raiz poderá ser mais vantajoso, no sentido de que a empresa 

tem a liberdade total para escolher o local, a dimensão e os seus recursos humanos, 

adequando-a a imagem da empresa original. Mas também esta modalidade tem as suas 

desvantagens, como o facto de poder demorar mais tempo a iniciar, pois existe uma 

construção de raiz, para além de ter de lidar um burocracias do país em que se está a 

implementar e consequentemente os concorrentes têm tempo para pensar numa 

estratégia antes mesmo de a empresa iniciar o seu negócio (Viana e Hortinha, 2009). 

Para explicar o investimento direto estrangeiro Krugman, Obstfeld, Melitz 

(2012), fazem uma pergunta pertinente, "Why would a firm choose to operate an 

affiliate in a foreign location?” (Krugman, Obstfeld, Melitz 2012, p. 183), a resposta irá 

depender das atividades de produção que a filial realiza. Ora essas atividades podem-se 

dividir em duas categorias. Na primeira a filial irá replicar a produção do processo da 

empresa-mãe no resto do mundo (investimento de raiz), sendo categorizado como IDE 

horizontal. Na segunda a cadeia de produção é dividida e partes dos processos de 

produção são transferidos para o local da filial, este tipo de investimento é categorizado 

como atividades de IDE vertical (aquisição). O IDE vertical é impulsionado, 

principalmente, pelas diferenças de custos de produção entre os países, já o IDE 

horizontal é impulsionado por fluxos entre países desenvolvidos, sendo que tanto a 

empresa-mãe como as suas filias estão, por norma, localizadas em países desenvolvidos, 

sendo que a principal razão pela opção horizontal prende-se com o facto de querer a 

produção perto de uma empresa com uma grande base de clientes (Krugman, Obstfeld, 

Melitz 2012). 
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Em suma, só uma empresa suficientemente grande irá escolher a opção de IDE, 

além disso, o recurso a este tipo de entrada faz-se já numa fase em que a empresa 

atingiu o seu estado de maturidade, perante o ciclo de vida do produto. O IDE permite à 

empresa obter mais lucros, aumentar a sua experiência e know-how sobre o mercado e 

sobre os consumidores. Mas este tipo de modo de entrada de equidade, exige um grande 

envolvimento, por parte da empresa-mãe, nas operações de internacionalização e 

consequentemente num grande investimento de capital, sendo que antes de eleger esta 

opção, o melhor será definir uma estratégia em que se deverá ter em conta todos os 

riscos que esta acarreta e perceber assim se esta será a melhor opção para a empresa. 

 

3. Motivações para a internacionalização  

É notório a expansão das empresas no mundo da internacionalização. A 

internacionalização de uma empresa deixou de ser um assunto de segundo plano, e o 

mercado doméstico para as empresas já não é o mercado principal no qual focam a sua 

total atenção, sendo que cada vez mais as empresas veem o mercado internacional, 

como um mercado a explorar. A verdade é que o processo de internacionalização não é 

um conceito da atualidade, antes pelo contrário, ele surge já desde as trocas comerciais 

ancestrais, pese embora que seja na atualidade que se vive num mundo cada vez mais 

global e portanto os limites, conceitos e processos de internacionalização vão muito 

além da simples troca comercial. Assim, assistimos no século XXI a desenvolvimentos 

dramáticos globais que estão a mudar a natureza dos negócios internacionais (Rugman 

& Hodgetts, 1995). Um desses desenvolvimentos mais notórios na natureza dos 

negócios internacionais é o envolvimento das PME nesta arena, ou seja, os negócios 

internacionais não se limitam apenas as multinacionais. 

Rugman & Hodgetts, (1995) dizem-nos que, muitas vezes, não basta apenas 

competir nacionalmente, sendo necessário entrar no mercado internacional e com a 

revolução da tecnológica, quer na informação quer nos transportes, o conhecimento, as 

pessoas qualificadas ou os bens e serviços disponibilizados, proporcionam uma maior 

predisposição para a internacionalização. Assim, as empresas sentem a necessidade de 

explorar o mercado estrangeiro, e as PME não ficam de fora deste cenário, aliás 

acontece muitas vezes que, em alguns casos, as PME são mais bem-sucedidas nos 

negócios nos externos do que no seu mercado interno. O que é verificado também, em 

alguns casos, é que as multinacionais, contribuem em grande medida, para o sucesso 

das PME, uma vez que estas dependem das PME para obter bens e serviços, já que os 
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custos em produzir internamente (pelas multinacionais) são muito maior dos que os 

custos de transação. 

Com a intensificação da internacionalização, é natural o aumento da 

concorrência global, é preciso então perceber quais os motivos que levam uma empresa 

a internacionalizar-se, sendo que a base destes motivos se encontram na procura por 

mercados externos. O interesse atual das empresas nos negócios internacionais pode ser 

atribuído, em grande medida, às mudanças nas características da procura e da oferta nos 

mercados, bem como ao ambiente competitivo em constante mudança. Aliás, segundo 

Root (1994), aquilo que as empresas, por norma, se apercebem, é de que o mercado 

nacional já não é suficiente para o crescimento da empresa, para que esta possa atingir 

os seus objetivos, para que esta enfrente a crescente interdependência internacional dos 

mercados e de que com isso irá sofrer com os seus concorrentes externos.  

Dunning (1997) destaca uma tipologia de motivações para a internacionalização 

em que destaca as seguintes motivações: 

 A procura de mercados – As empresas que se dedicavam apenas ao seu 

mercado doméstico, estão agora a atingir o ponto em que a oferta, pelo menos na sua 

capacidade produtiva, é superior a demanda. É preciso, por isso, procurar novos 

consumidores, em novos mercados; 

 A procura de recursos – As empresas procuram por recursos que não 

estão disponíveis no seu mercado doméstico ou que são escassos, desde recursos 

naturais a matérias-primas. Assim, as empresas procuram por uma localização no 

estrangeiro, por forma a obter os recursos a um menor custo; 

 A procura de eficiência – as empresas procuram sempre obter as 

melhores condições para atingir a eficiência desejada entre os custos com os recursos 

humanos e a disponibilidade de fatores de produção, obtendo assim as economias de 

escala e de gama.  

 

Sobre as motivações para a internacionalização das empresas, também Viana e 

Hortinha (2005) apresentam seis razões genéricas que são a base para a procura de 

mercados externos:  

 Aumento das vendas, para que se assista a um aumento incremental dos 

lucros, satisfazendo assim os seus acionistas; 
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 Aumento de sinergias em termos de estruturas de custos, ou seja, por 

forma a ganhar vantagem com as economias de escala, as empresas estão presentes em 

vários mercados, o que irá permitir o aumento das vendas, que por sua vez irá fazer com 

que exista um melhor aproveitamento da capacidade produtiva; 

 Redução de risco de negócio, uma vez que estando presente num maior 

número de mercado, irá existir uma maior diversificação de risco do negócio; 

 Colaboração com empresas e instituições públicas, já que o poder 

político tem uma enorme influência nos mercados; 

 Domínio de mercados, procurando estar presente num maior número de 

mercados possíveis, mesmo que estes não sejam vantajosos, por forma a dar-se a 

conhecer ou mesmo para ocupar lugar à concorrência; 

 Vantagens absolutas, pelo domínio dos recursos únicos. 

Ainda na análise das razões da motivação para a internacionalização, estes 

autores reúnem três razões principais, que encaminham para a internacionalização: as 

oportunidades estratégicas, a vontade de crescimento e ainda mercados, clientes, 

concorrentes, custos e natureza de negócio. Em relação a oportunidade estratégica a 

imagem do país de origem da empresa afeta na decisão final da compra dos produtos, a 

facilidade de acesso geográfico ou cultural, pois existe uma tendência para fazer 

negócios com os países mais próximos, a oportunidade de aquisição e emergência de 

novos mercados, ou ainda os incentivos governamentais. Relativamente aos fatores 

relacionados com a vontade de crescimento, estes estão relacionados com a imagem de 

marca da empresa, com os serviços não transportáveis, os êxitos com os parceiros locais 

e também a diversificação do risco, ou seja através da diversificação de produtos ou de 

mercados. O último fator corresponde aos fatores relacionados com mercados, clientes, 

concorrentes, custos e com a própria natureza de negócio, sendo que aqui fatores 

apontados como motivação para a entrada em mercados internacionais, são os mercados 

externos menos exigentes, o que acontece quando o produto ou serviço já se encontra 

numa fase avançada do seu ciclo no mercado interno, o acompanhamento de clientes, ou 

seja, a internacionalização por arrastamento, para enfraquecer a concorrência, o excesso 

de capacidade/redução das vendas no mercado doméstico, conseguir economias de 

escala, a deslocalização das produção e ainda imperativos relacionados com a própria 

natureza do negócio. 
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Uma outra proposta, sobre as motivações para a internacionalização, é 

apresentada por Teixeira e Diz (2005) e segue um modelo semelhante as razões já aqui 

apresentadas: 

 Acesso a recursos mais baratos ou de maior confiança; 

 Maior retorno do investimento – através do investimento em diversos 

países as empresas conseguem construir “ (…) como que uma “carteira” de 

investimento diversificados (…) ” (Teixeira e Diz, 2005, p.62); 

 Aumento da quota de mercado – criando fontes de economias de escala; 

 Fuga à tributação, ou contingentação de importação. 

Mas para estes autores, as razões para a internacionalização têm aumentado, 

acompanhando assim a evolução do comércio internacional, sendo as novas razões 

fundamentadas por: 

 Manutenção ou reforço da rede de relações – quando uma empresa 

fornecedora no mercado nacional, acompanha a evolução internacional da empresa 

fornecida; 

 Resposta a movimentos dos concorrentes – quando uma empresa define 

uma estratégia de ação a um concorrente num país diferente, com esta estratégia está a 

força-lo a recuar no mercado nacional; 

 Acesso a competências – quando se adquire conhecimentos, através de “ 

(…) espaços e organizações inovadoras permitindo de uma forma rápida ganhar 

vantagem competitiva (…) ” (Teixeira e Diz, 2005, p. 63). 

Em suma, as motivações para a internacionalização são diversas, estando essas 

motivações relacionadas com razões internas e externas à empresa, além disso 

dependem também da fase de internacionalização em que estas empresas se encontram. 

Mas todas estas motivações têm uma razão em comum que é o facto de as empresas 

com a internacionalização gerarem lucros crescentes. Claro que, se uma empresa se quer 

lançar no mercado internacional, deverá ter em consideração que nem tudo é vantajoso, 

podendo surgir alguns entraves pelo caminho, como sejam desigualdades políticas, 

económicas e culturais o que lhes irá retirar o controlo de atuação dos concorrentes. 

Mas, na verdade, as empresas devem sempre procurar alargar as suas fronteiras de 

atuação, pois o mercado nacional já não é suficiente. 
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4. A importância das PME 

No contexto atual dos negócios internacionais verificamos que a 

internacionalização não está restringida às multinacionais, as pequenas e médias 

empresas têm um papel cada vez mais relevante no contexto internacional, contudo, as 

multinacionais têm um papel de maior relevância no que aos negócios internacionais diz 

respeito. 

Esta mudança no paradigma da internacionalização, no qual as PME se têm 

vindo a destacar, é provocado devido “ (…) as grandes, rápidas e constantes alterações 

das principais variáveis do ambiente em que as empresas se movimentam (…) ” 

(Teixeira e Diz, 2005, p.239). Este fenómeno faz com que se hajam mudanças de visão 

do mercado, pelas PME, que agora veem o mercado internacional como forma de 

expansão do seu negócio e até pela busca de mercados de nicho, fazendo repensar a sua 

estrutura e estratégia empresarial e, por sua vez, estas alterações nas empresas, fazem 

alterar também o ambiente internacional. A alteração da estratégia de uma PME no 

mercado internacional, passa segundo Teixeira e Diz (2005), pela alteração da estrutura 

da empresa e da forma como esta concorre. 

Segundo a Comissão Europeia (2003), as PME representam 90% do total das 

empresas no espaço da UE, surge portanto a necessidade de definição dos parâmetros 

sobre uma PME. Desta forma, a Comissão Europeia diz que “Entende-se por empresa 

qualquer entidade que, independentemente da sua forma jurídica, exerce uma actividade 

económica. São, nomeadamente, consideradas como tal as entidades que exercem uma 

actividade artesanal ou outras actividades a título individual ou familiar, as sociedades 

de pessoas ou as associações que exercem regularmente uma actividade económica.” 

(Jornal Oficial da União Europeia, 2003, art.1º).  

Para que as empresas possam ter acesso a programas de financiamento da UE, é 

necessário limitar a aceção de PME. Assim, os princípios que determinam uma empresa 

PM são os números de funcionários e o volume de negócios ou balanço total, como 

podemos atestar pela tabela 1 apresentada: 
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Tabela 1: Tipologia e composição das PME 

Categoria da 

empresa 
Funcionários Volume de negócio Balanço Total 

Tamanho médio 
< 250 

 

≤ € 50 m 

 

≤ € 43 m 

 

Pequeno 
< 50 

 

≤ € 10 m 

 

≤ € 10 m 

 

Micro 
< 10 

 

≤ € 2 m 

 

≤ € 2 m 

 

Fonte: autor, adaptado de ec.europa.eu (2015) 

 

As empresas com menos de 250 pessoas, com um volume de negócios igual ou 

inferior a 50 milhões de euros e com um balanço total que não exceda 43 milhões de 

euros, estes parâmetros encaixam-se na categoria de empresa de tamanho médio. Na 

categoria de tamanho pequeno estão as empresas que empregam menos de 50 pessoas, 

com um volume de negócios anual ou de balanço total não superior a 10 milhões de 

euros. Na última categoria encontram-se as empresas de tamanho micro, cujo número de 

funcionários é inferior a 10 pessoas, o volume de negócios ou o balanço total é igual ou 

inferior a 2 milhões de euros. 

Segundo um estudo da Comissão Europeia, sobre a internacionalização europeia 

das PME (2010), e como já foi referido, um número notável de PME europeias estão 

envolvidas em atividades internacionais, mas apenas um pequena percentagem está 

envolvida na internacionalização para além do Mercado Interno. Este estudo constatou 

ainda, que a estratégia de internacionalização de uma PME do espaço da UE passa, 

sobretudo, pelas exportações e importações. 

As PME podem competir internacionalmente, sendo que estas tendem “ (…) to 

employ export-based strategies with only modest foreign direct investment.” (Porter, 

1990, p. 62.). Como estas têm recursos limitados, enfrentam maiores desafios ao aceder 

ao mercado externo, sobretudo para perceber quais as necessidades do mercado externo 

e no fornecimento do suporte pós-venda. Estes problemas são normalmente resolvidos 

através da estratégia de um agente no mercado, ou ainda através de 

distribuidores/comerciais nas empresas questão (este tipo de estratégia é muito utilizado 

no caso das PME portuguesas). Outra estratégia utilizada pelas PME para entrar no 

mercado internacional é através da utilização de associações de indústria (em Portugal 
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verifica-se a organização das empresas neste tipo de organizações, nomeadamente no 

sector têxtil) que dão o apoio necessário para a comercialização do produto/serviço, 

através de organização de feiras e de pesquisas de mercado. 

Segundo Teixeira e Diz (2005), uma das tendências que se tem verificado na 

internacionalização das PME é a concentração das empresas nas atividades que melhor 

sabem fazer e que lhe trazem maior vantagem competitiva e portanto, estas empresas 

especializam-se num mercado específico, muitas vezes de nicho, para se diferenciarem 

num ambiente internacional competitivo. Posto isto, as PME devem optar por uma 

estratégia de especialização em pequenos mercados, através da adaptação dos seus 

produtos/serviços de acordo com as necessidades de cada mercado. 

Para Viana e Hortinha (2009), uma empresa quanto mais pequeno for o seu 

tamanho, assim como a sua diminuta experiência no mercado internacional, maior 

deverão ser as vantagens na aposta numa estratégia que se direcione para produtos 

existentes no mercado doméstico, conseguindo assim uma entrada de maior sucesso no 

mercado internacional. Como já referido, a estratégia indicada será a de procura de 

mercados de nicho, mas numa procura gradual de mercados, conseguindo assim, 

gradualmente uma vantagem competitiva e de consolidação em cada mercado. 

Um estudo realizado por Simões e Castro (1999), sobre a internacionalização 

das empresas portuguesas, mostra como as empresas portuguesas internacionalizam-se 

de forma incremental e o investimento externo acontece posteriormente, a sua 

experiência é conseguida através da exportação. Este estudo chega a conclusão de que a 

maior parte das empresas portuguesas está de alguma forma ligada a atividades 

internacionais, a maioria delas opta pelo modo de entrada exportação, por ser o mais 

simplista e o que mais se adequa às PME portuguesas e sem dúvida que aquilo que 

motiva primeiramente, as empresas portuguesas a internacionalizarem-se é o 

crescimento da empresa e a obtenção de lucro. 

As PME, a quando da definição da sua estratégia de internacionalização, devem 

focalizar a sua atenção nos recursos e num reduzido números de mercados, mercados 

esses que lhe sejam familiares, com aproximação cultural e que ofereçam produtos que 

respondam às necessidades dos consumidores. Assim, estas devem concentra-se em 

segmentos em que possam conseguir uma posição competitiva (Viana e Hortinha, 

2009). 

As barreiras que mais se impõe a sua internacionalização são as barreiras 

internas, como o preço do próprio produto/serviço e os elevados custos de 
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internacionalização, e as barreiras externas, como a falta de capital, falta de informação, 

falta de apoio público e a burocracia que atrasa o arranque do processo de 

internacionalização (European Commission, Enterprise and Industry, 2010). 

Em suma, as PME tem um papel fundamental na atividade economia 

internacional de um país, esse papel tem sido cada vez mais notório (Portugal não é 

exceção). Aliás, as PME são essenciais para a criação de novos empregos, pois com as 

crises económico-financeiras, estas empresas são aquelas que mais contribuem para a 

estabilização e para o aumento do emprego, pois as multinacionais são mais frágeis em 

situações de volubilidades económicas, isto demonstra a importância do papel das PME 

na economia internacional (Teixeira e Diz, 2005). 

 

5. Estratégia empresarial 

A estratégia empresarial, numa definição base, tem como fundamento a 

conjugação das suas capacidades, e a busca por novas capacidades, ou requisitos 

necessários para se destacar em relação a um concorrente. Uma estratégia de entrada no 

mercado internacional abarca um plano abrangente, em que se estabelecem objetivos, 

metas, recursos e políticas que irão orientar todo o processo da operação dos negócios 

internacionais da empresa, durante um longo prazo, até que se comece a alcançar um 

crescimento sustentável no mercado em que estará inserido (Root, 1994). A estratégia 

de entrada num mercado internacional, implica muito mais do que a mera venda no 

mercado estrangeiro, aliás segundo Root (1994) esta estratégia de vendas no mercado 

estrangeiro é apenas justificada quando uma empresa, sem experiência internacional, 

pretende iniciar a entrada no mercado internacional. Uma empresa que quer ganhar 

mercado internacional, deverá estar, por isso, preparada para enfrentar os seus 

concorrentes internacionais, planeando criar uma posição de mercado para o sucesso a 

longo prazo, em que o objetivo máximo será sempre o gerar lucro, ou de pelo menos a 

lógica de que os custos de produção não ultrapassem os custos de venda, criando assim 

valor (Roxo e Gonçalves, 2001). 

Assim, uma empresa quando decide entrar num determinado mercado, define 

uma estratégia, que é reforçada através do potencial sucesso de gama de 

produto/mercado, vetor de crescimento, vantagem competitiva, sinergia gerada 

internamente por uma combinação de capacidades e competências e decisão de fazer ou 

comprar (Teixeira e Diz, 2005). A verdade é que nenhuma organização conseguirá 

definir uma estratégia pura para a entrada num determinado mercado, aliás durante a 
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ação estratégica definida, dão-se vários acontecimentos que desviam de curso a 

estratégia planeada e portanto há a necessidade de alterar esta. Segundo Teixeira e Diz 

(2005) a aprendizagem e o controlo são factos decorrentes do desenvolvimento da 

estratégia.  

Nem todas as empresas se devem internacionalizar, mas todas as empresas 

devem planear o seu crescimento e sobrevivência, pois vivemos num mundo em que a 

competição global é uma constante e esta é cada vez mais agressiva (Root, 1994). 

Para definir uma estratégia competitiva “We must understand how firms create 

and sustain competitive advantage in order to explain what role the nation plays in the 

process.” (Porter, 1990, p.33), apesar disso, na competição internacional atual, as 

empresas vão muito além do mercado nacional, procurando por isso por estratégias 

globais e pela forma como esta contribui para a vantagem competitiva. 

Michael Porter propõe uma abordagem mais complacente da análise do 

ambiente. As mudanças no cenário dos negócios internacionais tem exigido das 

empresas, um posicionamento cada vez mais agressivo no mercado internacional, 

havendo por isso a necessidade de reformulação das estratégias de atuação. “Why does 

a nation achieve international success in a particular industry?”, (Porter, 1990, p.71), a 

resposta encontra-se em quarto atributos, definidos por Porter como o modelo 

“diamante”, que uma determinada nação (que molda o ambiente em que as empresas 

locais competem) promove ou impede para a criação de vantagem competitiva: 

1- Condições fator – A posição da nação em fatores de produção, como o 

trabalho ou infraestruturas especializadas, necessárias para competir num determinado 

setor; 

2- Condições de demanda – A natureza da demanda doméstica para o 

produto ou serviço da indústria; 

3- Indústrias relacionas e de apoio – A presença ou ausência no país de 

indústrias fornecedoras e indústrias relacionadas que são internacionalmente 

competitivas; 

4- Estratégia, estrutura e rivalidade – As condições em que o país governa 

como as empresas criam, organizam e gerem a natureza da rivalidade doméstica. 

Porter desenvolve depois este modelo de “diamante”, mostrando que a empresa 

deve ter em conta, na definição de uma estratégia competitiva, que esta deve ser 

desenvolvida fora da compreensão sofisticada da estrutura da indústria e devendo, por 

isso estar atenta ao ambiente externo em que atua, que é complexo e que está em 
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constante mudança. Segundo Porter, em qualquer setor, seja ele nacional ou 

internacional, a natureza da concorrência é incorporada em cinco força competitivas, 

como podemos observar pela figura 3: 

1. Ameaça de entrada de novos concorrentes; 

2. Ameaça de entrada de novos produtos substitutos; 

3. O poder negocial dos fornecedores; 

4. O poder negocial dos clientes; 

5. A estratégia, a estrutura, o número de concorrentes e o nível de rivalidade 

do sector. 

Este modelo tem como objetivo principal possibilitar à empresa encontrar a sua 

posição de mercado, pois é a partir da conjugação do impacto de cada uma das forças 

que se consegue percebera rentabilidade da empresa, estando assim preparada para 

enfrentar essas forças e utiliza-las em seu favor.  

 

Figura 3: Cinco Forças de Porter 

 

Fonte: autor, adaptado do modelo de Porter (1990) 

 

Assim, para Porter o objetivo estratégico deverá ser o de encontrar orientação 

em que consiga conjugar as cinco forças, para que joguem em seu favor, pois estará 

assim preparada para utilizar as suas forças e para enfrentar as suas fraquezas. 
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A estratégia de uma empresa para ganhar vantagem competitiva surge da 

inovação e mudança que apresenta no mercado, ou seja, uma empresa ganha vantagem 

competitiva num mercado internacional, relativamente ao seu concorrente, porque 

define uma estratégia em que é apercebido uma nova base de competição contra os seus 

rivais. A empresa apercebe-se assim das necessidades internas do país estrangeiro e 

consegue ganhar vantagem competitiva. 

É percebido por Porter, que durante a definição e implementação de uma 

estratégia, a empresa deve perceber qual a sua cadeia de valor no mercado internacional, 

para assim ter uma aceção do seu posicionamento. A cadeia de valor será assim, toda a 

gama de atividades que envolvem a criação e utilização de um produto, que vai desde 

das infraestruturas físicas de uma empresa, aos recursos humanos, aos fornecedores, aos 

canais até aos compradores.  

Resumindo, podemos afirmar que objetivo primário de uma empresa, a quando 

da definição da sua estratégia, será o de encontrar uma posição na indústria, 

defendendo-se através do modelo das cinco forças de Porter e voltando-as em seu favor. 

As empresas devem então ter uma estratégia bem definida para que consigam alcançar o 

sucesso internacional, tão desejado, pois o mercado internacional é um mercado 

altamente competitivo. As empresas devem, por isso, estar bem preparadas para 

acompanhar o ritmo internacional de inovação e desenvolvimento. 

As empresas devem apostar na busca contínua de diferentes e melhores formas 

de produzirem, onde parar significa morrer neste contexto de competição global, pois os 

seus concorrentes estarão sempre preparados para fazer mais e diferente, a estratégia 

então a adotar, será a estratégia de diferenciação. 
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Capítulo III – O Caso: Ballet Rosa 

 

1.  Identificação da Empresa 

 

Designação Social: Ballet Rosa Confecções Lda. 

Número de Id. Fiscal: 509474632 

Gerente: Luís Guimarães 

Forma Jurídica: Sociedade por Quotas 

Setor: Indústria do Vestuário 

CAE: 14131 – Confeção de outro vestuário exterior em série 

Morada: BP 3047 - EC Pevidém - 4835-909 Pevidém, Guimarães - Portugal 

Telefone: +351 253 519143 (44) 

Fax: +351 253 416828 

Email: info@balletrosa.com 

Skype: balletrosa 

Site: http: http://www.balletrosa.com/ 

 

Figura 4: Logotipo da Empresa 

 

Fonte: Ballet Rosa 

 

 

2. Caracterização e evolução da empresa   

2.1.Estrutura Organizacional  

A Ballet Rosa é uma empresa de fabricação de modelos de vestuário de dança, 

de pequena média dimensão, que se dedica sobretudo à exportação. A Ballet Rosa nasce 

em 2010, pela iniciativa de dois sócios, Adão Coelho e Luís Guimarães, estando 

enquadrada no sector das Indústrias do Vestuário, especializando-se na confeção de 

vestuário para ballet, tendo, sobretudo, um caracter internacional.  
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A empresa está enquadrada num dos mais importantes sectores da economia 

portuguesa, o sector das Indústrias do Vestuário e opera com o CAE 14131 – Confeção 

de outro vestuário exterior em série. A confeção (indústria em que se insere a Ballet 

Rosa) é a última etapa do processo produtivo e compreende atividades de confeção de 

moldes, encaixe, corte e costura. 

O perfil dos seus clientes é caracterizado sobretudo por retalhistas, mas também 

por escolas de dança. A gama de produtos que oferece é caracterizado por serem 

produtos customizados à medida e de design no top da qualidade e diferenciação. A 

empresa possui uma vocação claramente orientada para o consumidor e pretende avaliar 

constantemente os gostos e necessidades dos consumidores-alvo para adaptar os seus 

produtos ao nível qualitativo, tecnológico e também quantitativo que o mercado 

procura. 

Relativamente a sua estrutura organizacional, a Ballet Rosa é constituída por 

uma estrutura orgânica, caracterizada por uma reduzida diferenciação horizontal, onde 

há uma maior interação entre as pessoas, existe uma menor formalidade, uma maior 

flexibilidade, assim como uma maior descentralização. 

É por isso, como podemos observar pelo organograma em baixo apresentado, 

uma estrutura simples, onde não existe uma definição clara de funções, com os 

funcionários de escritório a fazerem um “pouco de tudo”, sendo que a maior parte da 

responsabilidade cabe ao gestor. Esta estrutura funciona na Ballet Rosa, uma vez que 

esta é uma empresa de pequena dimensão. 

 

 

Figura 5: Organograma da Ballet Rosa 

 

 

Fonte: autor, com base nos dados da Ballet Rosa Confecções, Lda 

Gestor

Produção Corte Costureiras

Comerciais Secretáriado
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Em relação a estrutura de Recursos Humanos, a Ballet Rosa por ser uma 

empresa recente tem uma estrutura limitada. Conta com uma equipa composta por 

dezoito funcionários, sendo treze do género feminino e cinco do género masculino, e 

que por habilitações literárias se traduz em três pessoas com grau académico superior, 

sendo que um é o próprio gerente Luís Guimarães e as outras duas funcionárias 

encontram-se a trabalhar na secção comercial. Existem ainda três pessoas com o ensino 

secundário e os restantes com habilitações de primeiro ciclo.  

  

2.2.Evolução da empresa 

A empresa, por força das contingências económicas e de cariz produtivo, tem 

como interesse rentabilizar a base de venda e promoção, pois os períodos de produção 

(Janeiro a Julho) são os meses em que a indústria está no seu período de venda mais 

baixo. Nesse sentido, não deixará de aproveitar a estrutura de negócio já existente no 

mercado, mas tentará beneficiar os clientes com uma forma de recompensar o pedido 

prévio de mercadorias, por intermédio de uma compensação financeira (rappel) ou 

desconto comercial. 

A Ballet Rosa, e é de salientar que esta é uma empresa recente no mercado, tem 

mostrado sinais de uma evolução positiva, no que as vendas diz respeito, sendo que 

atinge o seu pico em outubro de 2013, como podemos verificar pelo gráfico em baixo 

apresentado. 

Gráfico 1: Mapa de Vendas por ano da Ballet Rosa 

 

Fonte: autor, com base nos dados da Ballet Rosa Confecções, Lda 
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3. Competências e recursos para a internacionalização  

A Ballet Rosa soube reinventar-se na indústria do têxtil e do vestuário, 

demarcando-se por se dedicar a um nicho de mercado emergente à escala global, ou 

seja, seguindo um segmento específico que a empresa pretende continuar a explorar, a 

nível internacional, com vista à obtenção de lucro. O nicho é encontrado através da 

identificação das necessidades específicas de potenciais clientes e é este mercado de 

nicho que leva a empresa a encontrar a sua posição internacional (Viana e Hortinha, 

2009), e é isto que a Ballet Rosa tem competência e recursos produtivos para fazer, em 

quantidades suficientes para poder continuar a cobrir o nicho de mercado internacional 

do vestuário de dança, nomeadamente do ballet. Por outro lado, a empresa não descura 

a abordagem típica de apresentar uma coleção própria, com design e conceito muito 

particulares e que procura dar resposta a necessidades mais globais do mercado.  

A empresa surge no mercado com esta visão internacional que será sempre a 

inspiração para a sua atividade no negócio. A expansão no mercado internacional, 

fundamental ao crescimento dos negócios da empresa, requer recursos para 

desenvolvimento de uma coleção de novos produtos que resulte de um estudo de uso, de 

materiais, e de tendências de forma a dotar as peças da marca de qualidade funcional, 

material e estética, e esta é a marca da empresa associada a estes valores quer internos 

quer externos.  

O modo de entrada no mercado internacional, escolhido pela Ballet Rosa, é pela 

exportação direta, sendo uma PME, esta constitui a melhor forma de aceder ao mercado 

externo, uma vez que não dispõe de recursos para um grande envolvimento. Assim, esta 

está a construir uma rede de distribuição através de retalhistas, numa lógica de B2B, que 

se adaptem e se identifiquem com o estilo da marca. Assumindo uma posição de 

distribuidor, passando assim por um nível de distribuição, ou seja, do produtor para o 

retalhista chegando ao consumidor. A empresa procura, assim, evitar gastos 

desnecessários, estar mais perto do seu cliente final e ganhar valor.  

A Ballet Rosa possui, neste momento, recursos financeiros essenciais para a 

expansão da sua internacionalização, sendo esses incentivos financeiros do Governo, 

obtidos através dos incentivos implementados pelo Estado português. Estes programas 

de incentivos são fundamentais para ajudar as empresas a contornar os entraves 

financeiros. A Ballet Rosa candidatou-se ao programa do QREN, para ultrapassar o 

obstáculo financeiro no processo de internacionalização, e venceu o concurso de 

programas de incentivos às empresas. Este incentivo será um recurso essencial para a 
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expansão da empresa além-fronteiras e será em volta deste incentivo que a empresa 

preconiza a sua internacionalização para novos mercados nos próximos dois anos. 

 

 

4.  Cadeia de valor da Ballet Rosa e posicionamento internacional 

A cadeira de valor da Ballet Rosa passa pela criação de valor a vários níveis. A 

Ballet Rosa tem uma produção que atende as necessidades dos potenciais consumidores, 

proporcionando aos seus clientes modelos técnicos de vestuário na área da dança e do 

ballet em particular, a um preço acessível, com entregas rápidas e tornando flexível o 

produto, aceitando mudanças e personalização, objetivo esse que tem sido bem-

sucedido. Verifica-se assim, por parte da Ballet Rosa, um esforço por marcar a diferença 

no mercado têxtil e de vestuário ao direcionar a sua produção para um nicho de mercado 

específico e em que cedo se apercebeu da necessidade dos seus clientes, ganhando 

assim vantagem competitiva. 

Para este sistema de produção personalizado muito contribui o fator humano, 

torna-se um fator de importante criação de valor, e a Ballet Rosa possui uma boa 

capacidade produtiva, constituída por uma equipa de pessoal competente, com aptidão e 

com conhecimento vasto do sector têxtil e de vestuário. 

Para a criação de uma cadeia de valor a condição de fatores físicos existente na 

Ballet Rosa é de extrema importância, sendo que esta possui boas infraestrutura da 

própria empresa, com as condições necessárias para o desenvolvimento eficaz da 

produção de vestuário de dança, através de máquinas tecnologicamente avançadas. Para 

completar esta estrutura física, a Ballet Rosa criar uma boa base de fornecedores, com 

as melhores matérias-primas e que apoiam direta e indiretamente na execução das 

atividades primárias da empresa, exemplo disso são os fornecedores de malhas, como a 

Carvico s.p, Wegal & Tricotel, Jersey Lomelina, de Itália, e Geisa de Espanha, ou ainda 

Leonti de Itália que fornece borrachas elásticas, e também a marca portuguesa 

Molabotão que fornece os acessórios essenciais para a finalização do produto. 

Também a relação com as transportadoras é essencial, para o contínuo progresso 

da Ballet Rosa, uma vez que é através de uma boa rede de distribuição que leva a 

otimização do compromisso de uma resposta rápida, da variação de encomendas, para 

isso, a Ballet Rosa conta com a colaboração das transportadoras Chronopost, TNT ou a 

NACEX, que fazem entregas ao domicílio. Esta cooperação entre marcas garante um 

conjunto de capacidades e de transferência de informação e conhecimento entre a 
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empresa e os seus fornecedores, que é essencial para a confeção de produtos de 

qualidade. 

A Ballet Rosa tem uma base de consumidores internacionais, sofisticados, 

atentos às últimas novidades e com elevados níveis de padrões de qualidade, o que 

acrescenta valor a Ballet Rosa e incentiva a inovação. Assim, a empresa tem tido como 

missão proporcionar aos seus clientes um serviço inovador e focalizado no cliente final 

tendo coincidido com isso as necessidades do retalho, e tendo por base um produto 

conservador e de nicho, que é o ballet, e é aqui que a empresa ganha a sua vantagem 

competitiva. A criação de valor da Ballet Rosa traduz-se, nível global, numa produção 

que é estandardizada à escala mundial, conseguindo a empresa, com esta orientação 

global, vantagem ao reduzir os seus custos, uma vez que a produção é centralizada. 

Alcança, por isso, economias de escala e ganhando vantagem competitiva, destacando-

se pela qualidade apercebida pelo cliente, dos seus produtos. A empresa constrói assim, 

uma base de clientes sólida, que muito têm contribuído para o crescimento desta.  

Confirma-se que a empresa, desde cedo, se destacou por uma orientação global, 

já que centra a sua ação em marcados globais, sendo que desde o seu início trabalhou 

com o mercado francês.  

A Ballet Rosa pretende reforçar o seu posicionamento internacional, e no qual já 

criou o seu valor, com uma lista de fortes clientes, e tem ainda ambição da criação de 

novas coleções, mais arrojadas e tecnologicamente mais avançadas, que se prevê ser um 

fator de sucesso para o mercado internacional. A juntar a todos a estes fatores, 

poderemos acrescentar o valor que a marca “made in Portugal” tem vido a ganhar no 

mercado internacional, influenciando positivamente a Ballet Rosa. 

 

5. Análise SWOT global da internacionalização da Ballet Rosa 

 

Forças: Fraquezas: 

• Top de qualidade e diferenciação de 

design; 

• Preço acessível, tornando flexível o 

produto aceitando mudanças e 

personalização; 

• Serviço inovador e focalizado no 

cliente final; 

 

• Fraca capacidade financeira para 

alavancar a internacionalização da 

empresa; 

• Falta de capacidade de adaptação a 

novos mercados; 

• Fraca notoriedade no mercado 
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• Adapta os seus produtos e 

necessidades dos consumidores-alvo; 

• Base de consumidores internacionais 

de importante valor, sofisticada, 

atenta às últimas novidades; 

• Resposta rápida às variações da 

procura; 

• Colaboradores experientes e 

especializados; 

• Confeção estandardizada à escala 

mundial. 

 

internacional; 

• Estratégia de comunicação aquém 

do desejável. 

 

Oportunidades: Ameaças: 

• Nicho de mercado emergentes à 

escala global (vantagem competitiva); 

• Continuo esforço por marcar a 

diferença no mercado têxtil e do 

vestuário; 

• Capacidade de desenvolvimento de 

novas coleções que resultem do 

estudo de uso, de materiais, e de 

tendências de forma a dotar as peças 

da marca de qualidade funcional, 

material e estética; 

• Qualidade associada ao “made in 

Portugal”; 

• Uso dos incentivos financeiros do 

Estado Português para expansão da 

internacionalização. 

 

• Forte concorrência e já 

estabelecidos no mercado; 

• Sazonalidade do produto; 

• Conjuntura económico-financeira 

desfavorável; 

• Globalização do mercado e mão-

de-obra a baixo custo de países 

terceiros. 

 

 

6. Síntese para a diferenciação da Ballet Rosa 

A empresa apresenta, um fator de diferenciação em relação à maioria das marcas 

existentes, que é facto de a empresa estar preparada para responder a encomendas 

mínimas, de uma peça apenas, peça esta que é cortada à mão e que podem ser enviadas 
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diariamente aos seus clientes. Este facto, por si só, responde à necessidade que o retalho 

sente de baixar stocks e vender apenas o que tem a certeza de estar vendido.  

Por outro lado, tornando-se um outro fator de peso na venda será o facto da 

Ballet Rosa aceitar fazer alterações ao produto, previamente apresentadas no catálogo 

de vendas, e que customizam o produto ao gosto do cliente final. 

Este nicho de mercado, de customização do produto, da Ballet Rosa marca o 

mercado, apostando assim a empresa uma estratégia de distinção e personalização, e que 

se apresenta, sem dúvida como um fator inconfundível. Essa personalização passa pela 

mistura de cores, matérias-primas, medidas, fitting, entre outros.  

Ainda na vertente da personalização e, a custo de uma enorme organização 

interna do seu layout de produção e formação do seu pessoal, a Ballet Rosa propõe aos 

seus clientes seis matérias principais como opção, para cada modelo da sua coleção 

Essentiels. Por sua vez, cada uma destas matérias-primas tem uma paleta de cores muito 

elevada, como por exemplo, as 25 cores de licra mate ou as 15 cores de algodão licra, 

num total de mais de 125 cores e matérias-primas diferentes, proporcionando uma 

variedade impar e que os clientes sabem reconhecer como fator de criação de valor.   

A Ballet Rosa ganha valor no mercado quando aplica uma política de 

distribuição, em que ela própria se assume como distribuidora, aumentando o contacto 

direto com os retalhistas e isto cria valor e distingue a Ballet Rosa de muitos dos seus 

concorrentes. 
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Capítulo IV – O Estudo de Mercado: EUA e Canadá 

 

1. Caracterização económico-financeira 

 

1.1. EUA 

Os EUA são o terceiro maior país do mundo, em termos territoriais, segundo 

dados The World Factbook da CIA (Central Intelligence Agency, 2014). Este país é 

constituído por 50 Estados e um distrito. Quanto ao seu sistema legal, este é baseado na 

English common law a nível federal e no sistema jurídico estadual é baseado no direito 

comum. O poder legislativo é regido por um Congresso bicameral composto pelo 

Senado e da Câmara dos Deputados. 

Quanto a sua caracterização económico-financeira, a nível do Risco do país, o 

Risco geral – AA (AAA = risco menor; D = risco maior) – EIU, outubro 2013, Risco 

Político – AA e Risco de Estrutura Económica – A.  

Relativamente ao ambiente de negócio, na competitividade encontra-se entre 

2014-15 no 3º posição mundial (segundo o Rank no Global Competitiveness Index, 

2015), quanto a facilidade de Negócios estava em 7º posição (Rank no Doing Business 

2014, segundo o The World Bank), no Ranking de transparência em 19º lugar (Rank no 

Corruption Perceptions Index 2014) e no Ranking Global (no Ranking da EIU – 

Economist Intelligence Unit, 2014) estava na 7ª posição. Assim, rapidamente nos 

apercebemos, através dos vários rankings disponibilizados, que os EUA continuam a ser 

uma potência mundial e é, por isso, um bom país para concretizar negócios. Para além 

da maior economia do mundo é também o país tecnologicamente mais poderoso do 

mundo, com um PIB per capita de 49,8 mil dólares.  

Este país tem uma economia fortemente orientada para o mercado e por isso os 

particulares e as empresas são os maiores decisores, o que influencia fortemente todo o 

sistema negocial do país, até porque o próprio governo federal e estadual compra bens e 

serviços necessários no mercado privado. As empresas dos EUA estão na vanguarda dos 

avanços tecnológicos, especialmente em computadores, medicina, aeroespacial e de 

equipamento militar. Este avanço da tecnologia explica em grande parte o 

desenvolvimento gradual de um “mercado de trabalho a duas velocidades”, em que os 

que estão no fundo não têm a educação e as competências técnico-profissionais dos que 

estão no topo e, por isso se percebe a descompensação salarial que existe nos EUA.  
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A crise de económico-financeira de 2008 iniciou-se nos EUA, levando este país 

a uma recessão, deteriorando o valor do dólar, do défice da balança comercial, dando-se 

ainda uma crise das hipotecas subprime, a queda dos preços das casas, falências de 

bancos de investimento, o crédito e deu lugar a uma crise económica global. Durante os 

últimos anos, várias têm sido as medidas federais para diminuir o défice, mas apesar de 

todos os esforços os EUA continuam em crise económica, com problemas de longo 

prazo que incluem a estagnação dos salários para as famílias de renda baixa, o rápido 

aumento dos custos médicos e de pensões de envelhecimento ou ainda os défices 

orçamentais atuais consideráveis. Apesar de tudo os EUA continuam a ser uma potência 

mundial e para isso muito contribui o facto de possuir muitos recursos naturais, tais 

como, petróleo, carvão, urânio e grandes depósitos de ouro. Também se destaca 

relativamente a agricultura, onde este é dos maiores produtores mundiais de milhos, 

trigo, açúcar e tabaco. O sector com maior relevância económica é o dos serviços, em 

que se encontra cerca de 70% da população ativa, contribuindo para 79,5% da formação 

de PIB, já a indústria representa 19,3% e o sector agrícola 1,2% do PIB. Em 2013 a 

produção industrial aumentou 3,6% e a procura interna 2,1%, a taxa de inflação registou 

uma melhoria fixando-se em 1,5%, o desemprego desceu para 7,4% e o défice do sector 

público registou uma redução significativa, assim como o saldo da balança corrente. 

Assim, podemos confirmar os seus principais indicadores macroeconómicos pela tabela 

2, em baixo apresentada. 

 

Tabela 2: Principais Indicadores Macroeconómicos dos EUA 

 Unidade 2012 2013 2014 2015 a 

População Milhões 314,0 316,4 318,8 321,3 

PIB a preços de 

mercado 

10 USA 16768 16768 17439 18369 

PIB per capita USD 51483 53004 54696 57165 

Crescimento real do 

PIB 

% 2,3 2,2 2,2 3,2 

Consumo privado Var.% 1,8 2,4 2,2 2,7 

Consumo público Var.% -1,4 -2,0 -0,3 0,9 

Formação bruta de 

capital fixo 

Var.% 8,3  4,7 5,8 6,6 



43 
 

Taxa de desemprego %  8,1 7,4 6,2 5,9 

Taxa de inflação % 2,1 1,5 2,0 2,3 

Divida pública % do PIB 100,2 100,8 98,8 95,4 

Saldo da balança 

corrente 

% do PIB -2,9 -2,4 -2,2 -2,1 

Taxa de câmbio - 

média 

1 EUR = x 

USD 

1,29 1,33 1,33 1,22 

    a previsões 

Fonte: autor, com base em AICEP – Ficha de Mercado EUA (novembro de 

2014) 

 

Relativamente as perspetivas económico-financeiras dos EUA, as estimativas da 

EIU e do FMI, mostram uma taxa de crescimento do PIB de 2,2%, o desemprego 

continuará a baixar apesar de a taxa de inflação subir para cerca de 2%. O défice do 

sector público deverá continuar a descer assim como o saldo negativo da balança 

corrente, o que trará boas perspetivas de negócio. 

Os EUA são um mercado aberto, e que em 2013, como apresentado na tabela 3, 

tinha uma taxa de cobertura comercial de cerca de 30%. Assim, o comércio 

internacional tem um papel de relevo na economia deste país, ocupando o 2º lugar no 

ranking de exportadores, com um valor global de 8,4% das exportações mundiais em 

2013, e o 1º lugar no ranking de importadores, com um valor de 12,3% das importações 

mundiais em 2013. Entre 2009 e 2013, as exportações americanas registaram um 

crescimento médio anual de 10,9% tendo um ligeiro crescimento relativamente as 

importações com 10,1%.  
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Tabela 3: Evolução da Balança Comercial (EUA) 

(10 USD) 2010 2011 2012 2013 

Exportação 1278495 1482508 1545703 1579593 

Importação 1969184 2265894 2335537 2329060 

Saldo -690689 -783386 -789834 -749467 

Coeficiente de cobertura 

(%) 
64,9 65,4 66,2 67,8 

Posição no ranking 

mundial 
 

Como exportador 3ª 2ª 2ª 2ª 

Como importador 1ª 1ª 1ª 1ª 

 

Fonte: autor, com base em AICEP – Ficha de Mercado EUA (novembro 2014) 

 

Segundo dados da AICEP (Ficha de mercado EUA, 2014), relativamente as 

relações comerciais 16,7% das exportações dos EUA tiveram como destino a UE.  

 

1.2. Canadá 

O Canadá é o segundo maior país do mundo em termos territoriais, segundo 

dados The World Factbook da CIA (2014). A nível político o Canadá é uma democracia 

parlamentar e uma monarquia constitucional, sendo constitucionalmente uma federação 

constituída por 10 províncias e três territórios. O Canadá é oficialmente um país 

bilingue - inglês e francês - mas a maioria da população fala inglês (67,6%). O francês é 

falado por 13,3% da população, sendo a língua oficial da província do Québec (13,3%).  

Quanto ao Risco do país, o Risco geral – AA (AAA = risco menor; D = risco 

maior) – EIU, outubro 2013, Risco Político – AAA e Risco de Estrutura Económica – 

A. Relativamente ao ambiente de negócio, na competitividade encontra-se entre 2014-

15 no 15º posição mundial (segundo o Rank no Global Competitiveness Index, 2015), 

quanto a facilidade de Negócios estava em 15º posição (Rank no Doing Business 2014, 

segundo o The World Bank), no Ranking de transparência em 10º lugar (Rank no 

Corruption Perceptions Index 2014) e no Ranking Global (no Ranking da EIU – 

Economist Intelligence Unit, 2014) estava na 5ª posição. Assim, rapidamente é 

apercebido que, através dos vários rankings disponibilizados, que o Canadá é um bom 

país para concretizar negócios. O Canadá apresenta-se como um país, com muitos 
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recursos naturais, industrializado de alta tecnologia, assemelhando-se ao seu vizinho 

EUA, num sistema orientado para o mercado económico, padrão de produção e padrões 

de vida elevados.  

Também este país foi afetado pela crise mundial de 2008, e a sua capital 

experimenta o seu primeiro deficit orçamental fiscal em 2009, após 12 anos 

consecutivos de superavit. Apesar disso, os bancos canadianos, foram aqueles que 

melhor resistiram a crise, por terem uma estrutura financeira conservadora e de forte 

capitalização. O Canadá obteve assim um crescimento marginal entre 2010-2013 e os 

planos são de equilíbrio orçamental até 2015. O Canadá beneficia ainda dos seus vastos 

recursos naturais, nomeadamente do petróleo, ocupando atualmente a terceira posição 

no mundo em reservas de petróleo. 

O Canadá é um dos países mais desenvolvidos do mundo, tendo uma economia 

aberta, sofisticada e de grande dimensão, que se resume, segundo dados do world bank 

(2013), a 11º maior economia do Mundo em termos de PIB e é por isso um bom país 

recetor de investidores estrangeiros. A sua atividade económica é bastante diversificada, 

sendo que é um país fortemente industrializado e a população tem um nível de vida 

elevado. Como podemos observar pela tabela 4, o crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB) canadiano, embora com algumas oscilações, tem-se mantido num nível razoável 

(1,7% nos dois últimos anos). Quanto ao consumo privado, notou-se haver um modesto 

crescimento que se deverá manter. O saldo da balança corrente continua a registar um 

défice, apesar de se verificar uma diminuição desse mesmo défice.  
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Tabela 4: Principais Indicadores Macroeconómicos do Canadá 

 Unidades 2011 2012 2013 2014 2015 ª 

População Milhões 34,5 34,9 35,2 32,6 36,0 

PIB a preços de 

mercado 

10 USD 1.779 1.822 1.811 1.827 1.931 

PIB per capita USD 41.390 42.535 43.486 44.794 46.211 

Crescimento real do 

PIB 

% 2.5 1.7 1.7 2.2 2.3 

Consumo Privado Var.% 2,3 1,9 2,2 2,2 2,4 

Consumo Público Var. % 0,8 1,1 0,8 0,8 0,7 

Formação bruta de 

capital fixo 

Var. % 4,2 4,3 1,0 3,2 4,0 

Taxa de inflação 

(média) 

% 2,9 1,5 1,0 1,5 2,3 

Saldo da Balança 

Corrente 

% do PIB -2,8 -3,4 -2,9 -6,0 -2,7 

Dívida pública % do PIB 93,6 96,1 96,6 96,0 94,5 

Taxa de câmbio 1USD=xCAD 0,99 1,00 1,03 1,05 1,04 

Taxa de câmbio 1EUR=xCAD 1,38 1,28 1,36 1,35 1,31 

     ª previsões 

Fonte: autor, com base em AICEP – Ficha de Mercado Canadá (fevereiro de 

2014) 

 

Por ser uma economia aberta, ao comércio internacional tem um papel 

preponderante na sua economia, sendo que em 2013 o seu grau de abertura era de 

61,9%, em que as exportações e as importações representaram, respetivamente, 25% e 

26,1% do PIB em 2012 (The World Factbook, 2014). Segundo dados recolhidos através 

da CIA The World Factbook (2014), o Canadá foi o 11º país no ranking mundial com 

maiores importações em 2013 e é por isso um bom país recetor de investidores 

estrangeiros. Relativamente a taxa média anual de crescimento das exportações e das 

importações, aquilo que se observa, como podemos ver na tabela 5, é que entre 2008 e 

2013 é a um crescimento de 2,3% e de 4,5%, crescendo de forma positiva. Para estes 

resultados muito contribui as relações comerciais de excelência que mantêm com o seu 
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vizinho EUA, como podemos observar pelo quadro em baixo apresentado, que em 2013 

absorveu cerca de três quartos do total exportado pelo Canadá. 

  

Tabela 5: Evolução das exportações do Canadá (EUA e UE) 

 

 

Fonte: autor, com base em Statistics Canada (2014) 

 

Quanto as relações comerciais com a União Europeia, o Canadá, em 2012, foi o 

12º mais importante parceiro comercial da UE, o que representou 1,8% do total do 

comércio externo da UE. Como podemos observar pela tabela 5, em cima apresentada, 

em 2012 a UE foi o segundo parceiro mais importante do Canadá, logo depois dos 

EUA, representando cerca de 9,5% do total do comércio externo do Canadá (Statistics 

Canada, 2014). 

  

 2010 2011 2012 2013 

 Milhões $ 

Exportações 403.966,7 456.612,5 463.135,1 479.266,2 

EUA 295.113,1 329.266,4 338.930,6 358.534,6 

EU 37.209,9 42.991,7 40.991,7 35.290,8 

Reino Unido 16.971,6 19.380,4 19.828,9 14.751,7 

Alemanha 4.796,1 4.534,8 3.827,4 4.073,1 

Holanda 3.529,7 5.035,5 4.744,6 3.677,2 

França 2.723,7 3.386,2 3.351,0 3.320,7 

Itália 2.028,6 2.013,4 1.728,5 2.028,8 

Bélgica 2.353,2 2.602,0 2.502,0 2.643,0 

Espanha 1.068,9 1.053,4 990,2 984,9 
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2. Relações Comerciais Bilaterais e Relações Internacionais  

 

2.1. Portugal – EUA 

No que diz respeito as relações comerciais com Portugal, segundo um estudo de 

2014 da AICEP, sobre o mercado dos EUA, a balança comercial, nos últimos cinco 

anos, tem sido favorável ao nosso país, sendo que o crescimento médio anual das 

exportações, no período de 2009-2013, foi de 14,8%, enquanto as importações 

aumentaram 0,8%. Durante o período de janeiro-agosto de 2014, os valores das 

exportações e importações de bens e serviços registaram crescimentos, de 0,4% e 9,8% 

respetivamente, sendo o saldo favorável a Portugal e o coeficiente de cobertura foi de 

192,5%, como se pode observar pela tabela 6. 

 

Tabela 6: Importância dos EUA nos Fluxos Comerciais de Portugal 

 Unidade 2010 2011 2012 2013 

1º 

Semestre 

2014 

EUA como 

cliente de 

Portugal 

Posição 8ª 8ª 7ª 6ª 6ª 

% Exp. 3,5 3,5 4,1 4,2 4,3 

EUA como 

fornecedor de 

Portugal 

Posição 11ª 12ª 11ª 11ª 11ª 

% Imp. 1,4 1,9 1,7 1,5 1,6 

Fonte: autor, com base em AICEP – Ficha de Mercado EUA (2014) 

 

Os EUA representaram em 2013 o 6º lugar como cliente de Portugal o que 

significa 4,2% do total de vendas de Portugal ao exterior e em 2014 continuaram a 

marcar a sua posição em 6º lugar. Já como fornecedor de Portugal, os EUA ocuparam o 

11º lugar nos dois últimos anos, mantendo a mesma posição entre janeiro e agosto de 

2014, representando 1,6% do total importando.  

Na tabela 7, é apercebido que em 2013, as principais exportações portuguesas 

para os EUA foram os combustíveis minerais, com 32,6% do total, seguido por 

máquinas e aparelhos, cortiça e materiais têxteis que continuam em crescimento 

(AICEP, 2014). 
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Tabela 7: Exportações por Grupos de Produtos (EUA) 

(10 EUR) 2009 %Tot. 09 2012 %Tot. 12 2013 % Tot. 13 

Combustíveis 

minerais 

192,0 19,0 689,4 37,0 651,8 32,6 

Máquinas e 

aparelho 

135,4 13,4 202,4 10,9 181,4 9,1 

Madeiras e 

cortiça 

110,8 10,9 156,4 8,4 155,5 7,8 

Pastas 

celulósicas e 

papel 

16,5 1,6 105,0 5,6 112,8 5,6 

Veículos e 

outro mat. 

37,9 3,7 67,4 3,6 101,4 5,1 

Minerais e 

minérios 

63,3 6,3 92,3 4,9 92,4 4,6 

Químicos 61,0 6,0 84,8 4,5 88,5 4,4 

Metais 

comuns 

29,5 2,9 49,9 2,7 83,5 4,2 

Plásticos e 

borracha 

34,7 3,4 50,7 2,7 81,5 4,1 

Alimentares 58,1 5,7 74,5 4,0 81,5 4,1 

Vestuário 19,9 2,0 36,3 1,9 50,2 2,5 

Agrícolas 20,0 2,0 24,0 1,3 28,8 1,4 

Calçado 8,0 0,8 20,9 1,1 27,0 1,4 

Peles e couros 1,2 0,1 1,5 0,1 1,5 0,1 

Outros 

produtos 

55,4 5,5 51,7 2,8 79,8 4,0 

Fonte: autor, com base em AICEP – Ficha de Mercado EUA (2014) 

 

 

Um importante fator para o crescimento das relações bilaterais entre Portugal e 

os EUA é sem dúvida o acordo, de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento 

entre a União Europeia e os EUA, que irá ter um grande impacto na economia 

portuguesa. Segundo o estudo do Centre for Economic Policy Research (2014), que o 

Governo português encomendou para a avaliação dos efeitos da parceria transatlântica 

para Portugal, os maiores impactos vêm da redução das BNT aos bens e da redução de 

tarifas. Além disso, irá gerar, num cenário mais ambicioso, um crescimento de 1,30% 

das exportações e 1,02% das importações. Este é um acordo de Comércio e 

Investimento e “ destina-se a eliminar as barreiras comerciais, aduaneiras e não 

aduaneiras, aplicadas sobre uma vasta gama de setores da economia, facilitando a 

compra e venda de bens e serviços por empresas, nos dois mercados” (Governo de 

Portugal, 2014).  
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Em suma, as relações económicas entre Portugal e os EUA tornam-se numa 

oportunidade de crescimento da economia portuguesa, com o aumento das exportações 

para os EUA, além disso verifica-se que este país tem preferência por importar produtos 

oriundos da União Europeia. Portugal pode ainda beneficiar da numerosa comunidade 

luso-americana que está presente neste mercado e que é forte impulsionadora das 

relações comerciais bilaterais. 

Os EUA são uma das maiores economias mundiais e Portugal tem vindo a 

beneficiar de uma boa nova dinâmica de relações bilaterais Portugal – EUA, quer seja 

pela via das exportações, de investimento português ou ainda de investimento direto 

americano e de parcerias de I&D. 

Relativamente as suas Relações Internacionais, os EUA integram várias 

organizações internacionais e regionais que podem beneficiar nas negociações com este 

mercado. Faz parte, entre outras, da Organização para a Segurança e Cooperação na 

Europa (Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE), das 

Organização das Nações Unidas (United Nations – UN) e suas agências especializadas 

(Specialized Agencies, Related Organizations, Funds, and Other UN Entities), é ainda 

membro da Organização Mundial do Comércio (World Trade Organization – WTO) e 

ainda da Organização do Tratado Atlântico Norte (NATO). Faz também parte da 

NAFTA, juntamente com o Canadá e o México. Por fazer parte da NAFTA, os EUA 

beneficia de ligações de livre comércio, onde não existem barreiras alfandegárias, entre 

os países membros, uma vez entrando no mercado estadunidense beneficiará de relações 

diretas com o Canadá, já que, estas economias se influenciam mutuamente. 

 

2.2. Portugal – Canadá 

No que diz respeito as relações comerciais com Portugal, estas são sólidas e de 

longa data, e existindo ainda espaço para um grande crescimento. Apesar disso os 

fluxos comerciais não têm um peso muito significativo relativamente ao crescimento do 

comércio internacional português, tendo sido em 2012 o 30º cliente de Portugal. 

Em relação a balança comercial, esta é favorável a Portugal, já que houve um 

crescimento de mais de 21% das exportações, das quais faz parte o sector têxtil. Assim 

podemos observar pela figura 6, em 2013, a importância do Canadá enquanto parceiro 

comercial de Portugal traduzia-se em: 
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Figura 6: Dados da parceria comercial entre Portugal e o Canadá 

 

Fonte: autor, com base em AICEP – Ficha de Mercado Canadá (2014) 

 

Em termos de evolução das exportações registou-se uma quebra em 2009 e entre 

2010 e 2011, a média de crescimento rondou os 24,5%. Em 2011 registou-se um valor 

histórico das exportações portuguesas para o Canadá, mas em 2012 assiste-se a uma 

quebra de valores (AICEP, 2014). 

Quando analisadas as exportações por grupos de produtos, a tabela 8 mostra que 

que em 2012 estas se concentraram sobretudo em quatro grupos, alimentares, matérias 

têxteis, metais comuns e madeira e cortiça, representando 60,3% do total das 

exportações, como podemos observar pelo quadro em baixo apresentado.  

 

  

26º Cliente
(0,45%)

• 213,3 Milhões €

37º Fornecedor
(0,31%)

• 174,7 Milhões €

Coeficiente de
Cobertura

• 122,1%
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Tabela 8: Exportações por Grupos de Produtos (Canadá) 

(10 EUR) 2008 %Tot. 08 2011 %Tot. 11 2012 % Tot. 12 

Alimentares 37.611 19,9 43.339 21,1 46.005 25,0 

Matérias 

têxteis 

24.248 12,9 24.421 11,9 26.489 14,4 

Metais 

Comuns 

7.180 3,8 38.692 18,9 23.893 13,0 

Madeira e 

cortiça 

11.602 6,2 12.141 5,9 14.548 7,9 

Agrícolas 8.943 4,7 10.402 5,1 12.280 6,7 

Calçado 6.297 3,3 12.028 5,9 11.88 6,4 

Químicos 12.781 6,8 9.904 4,8 10.499 5,7 

Minerais e 

minérios 

5.045 2,7 6.485 3,2 8.324 4,5 

Plásticos e 

borrachas 

13.321 7,1 6.267 3,1 7.799 4,2 

Veículos e 

outros mat. 

Transporte 

2.249 1,2 2.109 1,0 2.594 1,4 

Instrumentos 

de ótica e 

precisão 

498 0,3 261 0,1 483 0,3 

Peles e couros 537 0,3 238 0,1 451 0,2 

Combustíveis 

minerais 

41.271 21,9 20.851 10,2 0 0,0 

Outros 

produtos 

2.072 1,1 2.212 1,1 3.987 2,2 

Valores 

confidenciais 

4.866 2,6 0 0,0 0 0,0 

Total 188.534 100,0 204.952 100,0 184.360 100,0 

Fonte: autor, com base em AICEP – Ficha de Mercado Canadá (2014) 

 

“As projeções correntes para a economia canadiana continuam a indicar 

crescimento sólido ainda que moderado, estimando-se um aumento do PIB para 2014 

em torno dos 2.3% e 2.5% para 2015.” (AICEP, 2013). Sucede que a balança comercial 

bilateral mostra uma evolução positiva nos últimos anos e em 2013 o saldo era muito 

positivo sendo de 35,647€. 

Em suma, as relações económicas entre Portugal e o Canadá tornam-se numa 

oportunidade de crescimento da economia portuguesa, com o aumento das exportações 

para o Canadá. Tal como acontece nos EUA, também os canadianos têm preferência por 
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produtos oriundos da UE. Portugal pode ainda beneficiar, tal como no caso dos EUA, da 

numerosa comunidade luso-canadiana presente neste país, que fortificam as relações 

comerciais bilaterais. 

Quanto as suas Relações Internacionais, o Canadá é membro de várias 

organizações internacionais e regionais. Faz parte da Organização Mundial de Comércio 

(OMC) o que contribui para uma regulação das negociações comerciais entre os dois 

países (Canadá e Portugal). Faz também parte da NAFTA, beneficiando também das 

ligações de livre comercio. É também membro, da Commonwealth, da Organisation 

Internationale de la Francophonie, do Banco Europeu de Reconstrução e 

Desenvolvimento, da NATO, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OECD) ou ainda da Organização das Nações Unidas e suas agências 

especializadas. 

Já no que diz respeito as relações com a União Europeia, existe um historial de 

acordos e tratados comercias realizados já desde 1976, entre o Canadá e a UE. O mais 

recente acordo bilateral, entre o Canadá e a UE é o Acordo CETA (Canada EU Trade 

Agreement), assinado em outubro de 2013 e que entrará em vigor no final de 2015, no 

qual se acordou em criar uma maior abertura e incremento dos mercados, onde está 

incluído “ he agreement will remove over 99% of tariffs between the two economies 

and create sizeable new market access opportunities in services and investment. At a 

later stage, the agreement will need to be approved by the Council and the European 

Parliament.” (ec.europa.ue, 2013), “Trata-se de um acordo ambicioso e abrangente, que 

vai muito além dos compromissos da Organização Mundial do Comércio, e que, no 

curto/médio prazo, vai introduzir alterações profundas no relacionamento bilateral entre 

os dois espaços económicos.” (AICEP, 2014). 

 

3. Dimensão do mercado e potencial de negócio 

3.1. EUA 

As relações económicas entre Portugal e os EUA estão a transformar-se, sendo 

que nos últimos anos, Portugal deixou de ser apenas um país exportador para o mercado 

norte-americano, passando também a ser um investidor direto. O interesse por parte dos 

EUA por empresas portuguesas apresenta um saldo positivo para um bom 

relacionamento económico. 
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Os EUA apresentam-se como o país mais desenvolvido do Mundo, são um 

mercado com um elevado nível de vida, com um poder de compra de aproximadamente 

a 16.72 $ em 2013, encontrando-se no 1º lugar no ranking mundial e o ponto mais 

importante com um elevado volume de importações ocupando em 2013 o 2º lugar no 

ranking mundial de importações de 2.273$ (The World Factbook – CIA, 2014) 

A dimensão territorial do mercado dos EUA pode ser um grande desafio, 

sobretudo quando falamos de internacionalização de uma PME com pouca experiencia 

de mercado e sem uma base de clientes solida. A acrescentar ao desafio da dimensão 

territorial, está também o desafio da divisão estadual, que pode dificultar a entrada neste 

mercado, devido a diversidade cultural, que divergem muito entre si. Assim, por estes 

motivos, a abordagem a este mercado deve ser feita numa perspetiva regional.  

A estratégia de internacionalização da Ballet Rosa deverá passar por uma 

perspetiva regional, sendo que numa primeira fase, deverá abordar o Estados de Nova 

Iorque e de New Jersey, como será analisado de forma mais detalhada no Capítulo V. 

Assim, irá ser feita uma análise a dimensão e potencial de negócio destes Estados. 

O Estado de Nova Iorque é o maior centro financeiro e comercial do país, e o 

quarto maior centro industrial dos EUA. Além disso é neste Estado e que se encontra a 

maior cidade do mundo Nova Iorque, com aproximadamente 8,5 milhões de habitantes 

e com uma economia que gera um PIB 4,3 triliões dólares, sendo o maior do mundo. O 

sector terciário corresponde a 85,5% do PIB de Nova Iorque e muitas das maiores 

empresas e corporações possuem as suas sedes administrativa na cidade de Nova 

Iorque, (AICEP, 2014). 

É no Estado de Nova Iorque, mais precisamente na região metropolitana de 

Nova Iorque que se concentram as maiores e melhores, companhias, escolas, academias 

e estúdios de dança do mundo e consequentemente aqui se encontra um grande número 

de retalhistas, especializados em venda de vestuário de dança. 

Quanto ao Estado de New Jersey com cerca 8 414 350 habitantes, é o nono 

estado mais habitado dos Estados Unidos, sendo o Estado mais densamente habitado do 

país, devido a sua diminuta área. O produto interno bruto de New Jersey ronda os 434 

bilhões de USD, sendo o oitavo maior PIB do país. Este Estado possui ainda o quarto 

maior poder de compra per capita do país e tem uma baixa taxa de desemprego que 

ronda os 4% (AICEP, 2014).  
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Para além dos fatores económicos esta é, a região que concentra uma maior 

comunidade de portugueses e luso-descendentes. A comunidade pode ser um importante 

meio de comunicação para a entrada neste Estado. 

É nestes dois Estados que, se verificam que se concretizam mais exportações 

portuguesas (a par com a Califórnia), como podemos observar pela tabela 9, em baixo 

apresentado, demostrando por isso o potencial de negócio desta zona nordeste dos EUA. 

 

Tabela 9: Exportações Portuguesas para os EUA por Estado (Top 11) 

 

Fonte: autor, com base em AICEP – Costa Leste (2014) 

 

Apesar de tudo existem neste mercado algumas desvantagens que podem ser 

barreiras a entrada neste mercado, tais como, a elevada concorrência no sector do 

vestuário da dança e que tem uma forte presença neste mercado; a globalização e livre 

circulação de mercadorias faz com que haja cada vez maior qualidade de produtos em 

países com salários inferiores aos de Portugal, o que concorre com o custo final do 

produto; a imposição de taxas elevadas por parte dos EUA a entrada de produtos no seu 

país, assim como as normas legislativas e procedimentos complexos. 

 

Rank Estado 2012 2013 

1 New Jersey 347,566,182 585,520,474 

2 Califórnia 300,179,223 278,641,140 

3 New York 224,953,898 236,893,328 

4 Geórgia 166,783,250 204,938,477 

5 Texas 245,033,561 182,565,568 

6 Pensilvânia 132,972,943 127,790,589 

7 Florida 253,151,310 122,971,948 

8 Carolina do Sul 130,685,320 122,596,448 

9 Rhode Island 63,553,813 118,897,382 

10 Ohio 61,006,959 115,168,042 

11 Massachusetts 84,836,777 85,396,955 
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3.2. Canadá 

O Canadá é sem dúvida um mercado muito atrativo, pois é um país com um 

elevado nível de vida, com um poder de compra de aproximadamente 1,518$, segundo 

dados da CIA The World Factbook em 2013, encontrando-se no 14º lugar no ranking 

mundial e com uma grande estabilidade política, com um elevado volume de 

importações. Segundo a Bloomberg (2014), este é o 2º melhor país do Mundo para 

desenvolver negócios, aberto ao investimento e bem regulamentado. 

O Canadá é por isso um dos países mais desenvolvidos do Mundo, é 

politicamente estável, regista um grande volume de importações e as projeções são de 

continuidade do crescimento económico e ainda evolução positiva da procura e do 

consumo, motivos mais que suficientes para a expansão internacional de um negócio. 

Este é, também, um país com uma grande dimensão, tornando-se assim um dos 

maiores desafios de internacionalização. Dada a especificidade do mercado canadiano, 

dividido em várias regiões, e sendo um país bilingue (Inglês e Francês), pode ser um 

entrave a entrada neste país, desde logo pela diversidade cultural, deve-se, por isso, 

fazer uma abordagem ao mercado canadiano, tal como nos EUA, numa perspetiva 

regional. 

É aconselhável assim, alcançar potenciais clientes, numa perspetiva regional, na 

zona leste do Canadá, nomeadamente nas regiões de Ontário (na cidade de Toronto) e 

de Québec (Otava, Montreal e Québec).  

Quanto a região de Ontário, esta é a mais populosa província do país, onde 

aproximadamente um terço da população canadiense vive em Ontário. A maior cidade 

canadiense, Toronto e a capital do país Otava, estão localizadas nesta província. Ontário 

é ainda uma das províncias mais ricas e prósperas economicamente, pois tem uma 

economia forte e variada, além de ter uma forte mão-de-obra qualificada. 

Já a região de Québec é a maior do país, e a segunda com um maior número 

populacional no Canadá, com cerca de 24% da população total do país. A maior cidade 

da província é Montreal, capital da província, que por sua vez é também a maior do 

país. Esta província representa uma nação dentro do Estado do Canadá, por ter língua 

(francês), cultura e instituições próprias.  

O Acordo CETA será também um fator potencializador de negócio para a 

expansão internacional. Este Acordo foi celebrado em 18 de outubro de 2013 e foi 

celebrado entre a União Europeia e o Canadá, chegando a um acordo político sobre os 

elementos-chave de um Acordo de Comércio. “Prevê-se que o acordo possa remover 
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mais de 99% das tarifas entre as duas economias e criar novas oportunidades 

consideráveis de acesso ao mercado de serviços e investimentos.” (Governo de 

Portugal, 2013), o que sem dúvida irá beneficiar o investimento neste mercado. 

Uma vez em vigor este acordo permite aos investidores estrangeiro no Canadá 

assegurar o acesso preferencial a NAFTA, e isto é de extrema importância para o 

desenvolvimento dos negócios neste mercado (NAFTA), já que este é um mercado 

vibrante, com um PIB de grande dimensão, que junto com a União Europeia, se traduz 

em quase metade da produção mundial de bens e serviços. 

 

 

4. Variáveis incidentes sobre o comportamento de compra 

 

4.1. Análise sociodemográfico do mercado 

4.1.1. EUA 

Segundo dados da CIA (CIA - The World Fackbook, 2014) os EUA tem uma 

população de 318,892,103 milhões de habitantes, sendo a percentagem de crescimento 

de 0.77% e o 4º país com mais populoso. Em relação a idade média é de 37.6 anos, 

sendo que 36.3 anos para as mulheres e 39 anos para os homens, segundo estimativas de 

2014. Em 2014, a esperança media de vida dos norte-americanos foi de 79.56 anos, 

sendo que a média de idades para as mulheres é de 81.94 anos e para os homens de 

77.11 anos (CIA The World Factbook, 2014).  

Ainda segundo dados desta agência, as maiores áreas urbanas dos EUA são New 

York-Newark 20.352 milhões de pessoas; Los Angeles-Long Beach-Santa Ana 13.395 

milhões de pessoas; Chicago 9.676 milhões de pessoas; Miami 6.061 milhões de 

pessoas; Philadelphia 5.927 milhões de pessoas; Washington, D.C. (capital) 4.705 

milhões de pessoas (2011) como podemos observar pelo mapa da figura 7, sobre a 

densidade populacional. E como podemos perceber pelo mapa a uma maior densidade 

populacional na zona nordeste dos EUA, zona de interesse de investimento de negócio 

da Ballet Rosa. 
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Figura 7: Mapa da densidade populacional dos EUA 

 
 

Fonte: Population Labs (janeiro 2015) 

 

Quanto a taxa de desemprego esta situa-se nos 6%, o que significa que tem uma 

taxa de desemprego baixa, como podemos observar pelo gráfico 2 em baixo 

apresentado, que nos mostra que taxa de desemprego tem vido a decrescer.  

 

Gráfico 2: Evolução da taxa de desemprego em 2014 (EUA) 

 

Fonte: autor, com base em Trading Economics (2015) 

 

O sistema de educação nos EUA é controlado a nível federal, estadual e local. 

As escolas públicas são geridas por distritos escolares com os limites de uma cidade ou 
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condado e os padrões de educação são responsabilidade dos departamentos de cada 

Estado. O sistema de saúde americano gasta muito PIB per capita e a Organização 

Mundial de Saúde classificou o sistema de saúde americano como o primeiro país em 

capacidade de resposta, mas o 37º em desempenho global. Além disso, os EUA são um 

líder em inovação médica, gastando três vezes mais per capita do que a Europa em 

pesquisa biomédica. 

Em suma, os consumidores norte-americanos têm um nível de vida elevado, com 

boas condições de vida, pois existem boas infraestruturas que oferecem um bom 

desenvolvimento humano, tendo por base a renda, a educação e a saúde, neste país. Este 

país tem um dos mais elevados padrões de vida do mundo. 

 

4.1.2. Canadá 

Segundo dados da CIA (The World Factbook, 2014) o Canadá tem uma 

população de 34,834,841 milhões de habitantes, sendo a percentagem de crescimento de 

0.76%. Em relação a idade média é de 41.7 anos, sendo que 42.9 anos para as mulheres 

e 40.4 anos para os homens, segundo estimativas de 2014, tornando-se esta uma das 

populações mais velhas do mundo. Em 2014, a esperança media de vida dos canadianos 

é de 81.67 anos, sendo que a média de idades para as mulheres é de 84.42 anos e para os 

homens de 79.07 anos (CIA The World Factbook, 2014). Assim, tal como em muitos 

países desenvolvidos, a proporção de canadianos que estão a envelhecer está a 

aumentar, resultado das taxas decrescentes de fertilidade ou da maior expectativa de 

vida. Apesar de a população mais envelhecida representar uma grande percentagem da 

população do Canadá, a verdade é que ainda existe um grupo grande de população mais 

jovem. 
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As maiores áreas urbanas do Canadá são Toronto com 5.573 milhões de pessoas; 

Montreal com 3.856 milhões de pessoas; Vancouver com 2.267 milhões de pessoas; 

Calgary com 1.216 milhões de pessoas; Otava (capital) com 1.208 milhões de pessoas e 

Edmonton com 1.142 milhões de pessoas (2011) como podemos observar pelo mapa da 

figura 8, sobre a densidade populacional. 

 

Fonte: Population Labs (2015) 

 

Quanto a taxa de desemprego, esta situa-se nos 6.6%, o que significa que tem 

uma taxa de desemprego baixa, tendo vindo a decrescer depois da crise de 2009 

(Statistics Canada, 2015). O sistema de educação no Canadá é da responsabilidade 

provincial nos termos da Constituição do Canadá, o que significa que existem 

diferenças significativas entre os sistemas de ensino das diferentes províncias. No 

entanto, a educação é importante para os canadienses, e as normas em todo o país estão 

uniformemente com um nível elevado. A percentagem de literacia na população 

canadiana é de 99% e traduz-se numa população com uma mão-de-obra altamente 

qualificada. O sistema de saúde do Canadá é um sistema de saúde de financiamento 

Figura 8: Mapa da densidade populacional do Canadá 
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público, cujos serviços, que são maioritariamente gratuitos, são fornecidos 

primeiramente em instituições privadas e são guiadas pelo Canada Health Act.2, e que 

exige um padrão mínimo de qualidade e assistência.  

Resumindo, os consumidores canadianos têm um nível de vida elevado, com 

boas condições de vida, pois existem boas infraestruturas que oferecem um bom 

desenvolvimento humano, tendo por base a renda, a educação e a saúde, no Canadá. 

Este país tem um dos mais elevados padrões de vida do mundo e desde 1992, que o país 

é indicado pela Organização das Nações Unidas como um dos países com maior IDH do 

mundo, estando no oitavo lugar no ranking de 2014. 

 

4.2. Análise ao processo de compra 

4.2.1  EUA 

Perante os desafios da fase económico-financeira que os mercados atravessam e 

que mudaram o cenário do comércio internacional, levou a uma mudança de atitude dos 

consumidores e que consequentemente influenciou o funcionamento das empresas e por 

sua vez o comportamento de compra dos consumidores. No entanto o consumidor norte-

americano caracteriza-se por ser um comprador compulsivo e por isso, apesar dos 

efeitos da crise, os hábitos de consumo continuam estáveis, até porque o regresso na 

confiança aos mercados impulsionou o consumo (euromonitor, 2014). Assim 

independentemente da crise económica, a recuperação deste fez com que a demanda 

reprimida voltasse a impulsionar o aumento da demanda em diversas categorias de 

produtos. 

Tal como os outros países industrializados, os EUA também seguem a tendência 

de uma cidadania mais urbanizada, que é mais velha e mais rica que as gerações 

anteriores. Neste sentido a população norte-americana tem um elevado poder de compra 

que continua em crescimento. 

O consumidor americano tem uma mente bastante aberta em relação à compra 

de produtos estrangeiros o que potencializa o negócio. Em média, as famílias norte-

americanas têm altos padrões de vida e têm, como já foi referido, um elevado poder de 

compra, é um consumidor rico e tem gostos e centros de interesses diversificados. Este 

consumidor é apreciador do conforto da sua casa, da alimentação e de carros (Santander 

Trade, 2014). E como podemos observar pelo quadro da tabela 10 apresentado, a 

despesa de consumo final das famílias continua a aumentar. 
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Tabela 10: Despesas de consumo final das famílias 

 

Fonte: autor, com base em Santander Trade (2015) 

 

Podemos caracterizar o consumidor norte-americano como uma população de 

geração mais velha, em que a média da população gira em torno dos 55 anos e a 

tendência é do crescimento da idade média da chefia do agregado familiar aumentar. 

Existe nos EUA uma discrepância entre regiões, onde o Norte do país tem uma 

maior concentração de população e com mais idade e o Oeste tem uma população mais 

jovem e mais diversificada, sendo que dois terços dos imigrantes encontram-se no Sul e 

Oeste do país, há por isso, assim uma separação geográfica, bem como psicográfica 

entre segmentos. Como um país multicultural, encontramos nos EUA uma população 

em que 2 em cada 5 consumidores, com menos de 45 anos, são hispânicos, negros ou 

asiáticos. E assiste-se a um contínuo crescimento da população, o que resulta que 40% 

do crescimento da população norte-americana deve-se a imigrantes (Google Analytics, 

2015). 

Os consumidores norte-americanos caracterizam-se ainda pela sua cultura do 

individualismo essa característica tipicamente americana influencia o processo de 

compra por parte dos consumidores  

Concluindo, este é um consumidor único devido a sua natureza exigente, da 

importância que dá ao preço e a sua falta de fidelidade a um produto, o que por um lado 

pode ser benéfico para uma nova marca no mercado e portanto os consumidores norte-

americanos estão disponíveis para experimentar um novo produto no mercado. 

  

Despesas de consumo final das famílias 2011 2012 2013 

Despesas de consumo final das famílias 

(Milhões USD, constant price 2000) 

9.469.179 9.640.945 9.871.642 

Despesas de consumo final das famílias 

(crescimento anual, %) 

2,3 1,8 2,4 

Despesas de consumo final das famílias per 

capita (USD, preço constante) 

30.391 30.716 31.227 

Despesas de consumo final das famílias (% de 

PIB) 

68,6 68,2 68,0 
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4.2.2 Canadá 

Os consumidores canadianos foram também atingidos pela crise económico-

financeira que se atravessou e que ainda se vive, por isso, a uma mudança de atitude nos 

seus hábitos de compra, no sentido de serem economicamente mais responsáveis e 

também mais exigentes para com os retalhistas. Os retalhistas tiveram de se adaptar e 

evoluir para um comportamento de mudança dos consumidores canadienses, para 

poderem manter a competitividade dentro do mercado a retalho e isso influencia 

também a forma como se faz negócio neste país. 

Tal como acontece no seu país vizinho, também no Canadá se assiste a uma 

população mais urbana, que é mais velha e mais rica que as gerações anteriores. Neste 

sentido a população canadiana tem um elevado poder de compra que segue a tendência 

de crescimento, como podemos verificar pela tabela 11, em baixo apresentado. 

 

Tabela 11: Paridade do poder de compra (Canadá) 

Paridade do poder de compra 2010 2011 2012 2013 2014 

USD 1,22 1,24 1,24 1,23 1,24 

Fonte: autor, com base em Santander Trade (2015) 

 

O mercado interno do Canadá é um mercado extremamente diversificado, 

conduzindo a muitas oportunidades de negócio, além disso este é um país com uma 

comunidade de imigrantes muito vasta, da qual se inclui a comunidade de portugueses, 

o que faz com que se constitua uma população multicultural, com diferentes gostos e 

processos de compra. Estes trazem as suas preferências para os produtos alimentares e 

bebidas, bem como para os produtos tecnológicos culturais e até mesmo para a roupa e 

acessórios.  

Em média, as famílias têm altos padrões de vida e atribuem uma relativamente 

pequena percentagem do seu rendimento pessoal disponível para alimentos. Assim, 

relativamente as despesas dos rendimentos familiares no Canadá, estas seguem as 

tendências económicas regionais, ou seja, as regiões com maior poder económico, são 

também aquelas em que se verificar uma maior despesa de consumo. Mas em média as 

famílias canadianas gastaram, segundo dados das estatísticas do Canadá, em 2012, cerca 

de 75,443$, em despesas familiares, das quais $7,739 foram em alimentos e 3,461$ em 

roupa e acessórios e que tem um peso significativo nas despesas totais dos canadianos, 
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verifica-se aumento significativo em relação aos anos anteriores (Canadian Industry 

Statistics, 2014). 

Relativamente ao perfil do consumidor canadiano, este é atualmente mais 

consciente dos problemas do ambiente e do consumo excessivo, e portanto deve-se ter 

atenção a política ambiental, por forma a cativar o consumidor. Este consumidor olha 

agora mais de perto para a qualidade de um produto, da sua origem, da sua composição 

e do seu preço, especialmente depois da crise financeira global de 2009. Apesar de tudo, 

ele continua a ser fortemente influenciado pela publicidade e facilmente compra um 

produto que esteja na moda.  

Os clientes canadienses exigem um serviço de vendas de alta qualidade e 

serviços pós-venda de apoio ao cliente e portanto isto deve ser tido em conta quando se 

estiver a negociar com o potencial cliente, para que não sofra de má publicidade no país. 

Os consumidores canadianos são grandes apreciadores de marcas nacionais e 

despendem um importante valor monetário para os obter, para além de valorizarem 

muito as marcas de renome e que são de confiança, o que pode ser no princípio um 

entrave para a entrada neste mercado.  

 

4.3. Dimensão e tendências do mercado da indústria têxtil e da 

dança 

4.3.1. EUA 

O mercado da dança nos EUA está em constante evolução e tem-se assistido nos 

últimos anos a uma transição, que apresentou maiores desafios para a comunidade da 

dança e para os decisores políticos, devido a crise económica global.  

A Indústria da dança continua em crescimento neste país, mesmo depois da 

recessão de 2009, impulsionada pela popularidade dos espetáculos de dança nos 

principais meios de comunicação e maior renda disponível por parte dos consumidores. 

Também o número de organizações que oferecem espetáculos ao vivo continua a 

crescer, trazendo um maior número de assistência, assim como um público mais 

diversificado e isso impulsiona o crescimento do mercado da dança, o que é o fator 

potencializador de negócio no mercado norte-americano por parte da Ballet Rosa 

(Anything Research, 2014) 

Quanto a dimensão do mercado total dos EUA, para a indústria de companhias 

de dança, as estatísticas mostram que existe, neste país, crescimento médio da dimensão 
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do mercado e as previsões são favoráveis ao futuro do sector com um crescimento, num 

longo prazo, das companhias de dança.  

O envolvimento do público com o mundo da dança é também um fator 

dinamizador do mercado da dança e o público americano que frequenta performances ao 

vivo tem vindo a crescer de forma consistente ao longo dos anos. Aquilo que se verifica 

é que 39% da população norte-americana assiste pelo menos a uma atividade de artes, o 

que inclui o ballet. Existe, também, um grande aumento de artistas amadores, que 

prosseguem a dança como um hobby, o que dá uma grande dimensão ao mercado da 

dança (Anything Research, 2014) 

A estatística em baixo apresentada, pelo gráfico 3, mostra a participação em 

dança, nos Estados Unidos, desde 2003 a 2012. Como podemos verificar, em 2012, 

13,779 pessoas participaram numa apresentação de dança ou ballet, pelo menos uma vez 

(The Statistics Portal, 2014). 

 

  

Fonte: autor, com base em The Statistics Portal (2014) 

Constata-se também que há uma tendência de crescimento do número de pessoas 

que fazem da dança a sua vida profissional. Em 2012 existiam registados, oficialmente, 

11,540 bailarinos que estavam empregados. Apesar do aumento do número de 

bailarinos a verdade é que estes ganham consideravelmente menos e enfrentam um 

desemprego mais elevado do que os outros artistas de outras áreas, com o mesmo nível 

educacional. Como podemos observar, pela figura 9 em baixo apresentada, as zonas dos 

Gráfico 3: População participante em dança nos EUA 2003-2012 (em 

milhares) 
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Figura 9: Número de dançarinos empregados por Estado em maio de 2013 

EUA com um maior número de dançarinos empregados em 2013, foram as zonas do 

Oeste e do Leste dos EUA (Bureau of Labor Statistics, 2014). 

 

Fonte: Bureau of Labor Statistics (2014) 

 

Na tabela 12 podemos observar que os Estados com maior número de dançarinos 

empregados eram os seguintes: 

 

Tabela 12: Número de dançarinos empregados por Estado (EUA) 

Fonte: autor, com base em Bureau of Labor Statistics (2014) 

 

Estado Emprego 
Emprego por mil 

trabalhos 

Quociente por 

localização 

Salário Médio 

por hora 

New York 
1,830 0,21 2,44 S/D 

Califórnia 1,680 0,11 1,31 15,87 USD 

Nevada 970 0,84 9,64 S/D 

Havai 670 1,12 12,83 16,71 USD 

Texas 560 0,05 0,59 12,54 USD 
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Comprova-se que o Estado de Nova Iorque é aquele em que existem mais 

bailarinos empregados e é sem dúvida o Estado com um maior peso no que diz respeito 

ao mercado da dança nos EUA. 

O número de bailarinos continua a aumentar nos EUA, devido a uma serie de 

fatores, tais como a organização estrutural de grupos de dança, companhias de dança ou 

escolas de dança. 

Podemos identificar neste país um número elevado de escolas, academias, 

companhias e conservatórios de dança, sendo alguns deles: 

 American Ballet Theatre – esta é conhecida como uma das maiores 

companhias de dança do mundo. Existem poucas companhias de ballet 

iguais a ABT devido a sua combinação de dimensão, âmbito e alcance. 

Esta companhia é reconhecida como um tesouro nacional desde a sua 

fundação em 1940 em Nova Iorque. Esta é talvez a companhia mais 

representativa do ballet americano e é particionada pelo Departamento de 

Estado dos Estados Unidos. 

 New York City Ballet – esta companhia de ballet foi fundada em 1948 

em Nova Iorque. Esta companhia é a única responsável pela formação 

dos seus próprios artistas e criar as suas próprias obras. 

 San Francisco Ballet – esta companhia de ballet foi fundada em 1933 e 

configura-se como a primeira companhia de ballet profissional dos EUA, 

e está entre as companhias de dança mais importantes do mundo. 

 The School of American Ballet – é a academia de preparação oficial do 

New York City Ballet e foi criada em 1934. Esta é uma das mais 

prestigiadas escolas de ballet dos EUA. 

 The Juilliard School – a divisão de dança da academia Julliard foi 

criada em 1951 em Nova Iorque. Esta tornou-se a primeira grande 

instituição de ensino que combina aulas de dança em ambas as técnicas 

modernas e do ballet. 

 

Confirma-se assim que o mercado da dança e especialmente do ballet nos EUA 

tem uma grande dimensão. As formas, estilos e temas são tão diversos quanto os lugares 

onde a dança é representada, de modo que encontramos diferentes associações e 

companhias de dança, bem como diferentes formas e tendências de ensinamento.  
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Quanto a dimensão do sector têxtil este mercado é dominado pela presença de 

países, que oferecem baixos custos de mão-de-obra e de produção tais como, a China, 

Vietname, Indonésia, Honduras, Filipinas, Bangladesh, Índia, El Salvador, Sri Lanka e 

Guatemala, sendo estes países os principais concorrentes de Portugal.  

Apesar de tudo os têxteis portugueses tem aumentado as suas exportações para 

os EUA, ainda que ligeiramente, até porque os norte-americanos apostam cada vez mais 

em produtos de qualidade e de origem UE, e é aqui que a Ballet Rosa deve conseguir 

demarcar a sua estratégia, do “made in Europe”. 

 

4.3.2 Canadá 

Observa-se, nas últimas décadas, um forte crescimento do sector da dança no 

Canadá, sendo que o número de pessoas que ganham a vida com a dança mais que 

duplicou, o que significa que existe um grande mercado neste país. 

No Canadá mais de 1,5 milhões de adultos comparecem a performances de 

dança, o se traduz numa assistência na dança de mais de 2,5 milhões. Também o 

número de performances aumentou no Canadá, dando aos espetadores uma maior 

escolha, sendo que a média de 2200 performances por ano e as receitas destas 

performances é superior a $ 65 milhões (Canada Council for the Arts, 2014). 

 A dança tem-se afirmado como uma tendência entre os praticantes amadores, 

mais de 1 milhão de adultos pratica dança de forma amadora. A probabilidade de 

participação em eventos de dança é maior entre os 45 e 54 anos e a percentagem de 

jovens com menos de 25 anos é de 8% (Canada Council for the Arts, 2014). Já em 

termos de educação, as pessoas com educação pós-secundária completam uma elevada 

percentagem, maior do que a média global, com uma taxa consistente em todas as faixas 

etárias, o que pode significar que, como os níveis de ensino continuam a aumentar, o 

público potencial de dança também deve aumentar e com isso aumentam o número de 

espetáculos, aumentando o número de praticantes de dança. Também o número de 

pessoas que ganham a vida no Canadá a partir da dança, quer como dançarinos, quer 

como professores, tem triplicado nas últimas décadas. 

O número de bailarinos tem crescido de tal forma que a dança é o segundo maior 

grupo em rápido crescimento nas artes. A dança ultrapassou significativamente o 

crescimento da força de trabalho como um todo ao longo dos últimos 30 anos no 

Canadá. Apesar de tudo os dançarinos são os trabalhadores da cultura com rendimentos 

mais baixos (Canada Council for the Arts, 2014). 
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Como no resto do mundo, esta é uma profissão ocupada sobretudo por bailarinos 

do sexo feminino, com uma percentagem de 85% e os bailarinos normalmente 

desenvolvem rotas de educação não formal especializada, tendo assim um menor nível 

educacional formal que a força de trabalho da cultura no geral (Canada Council for the 

Arts, 2014). 

Pode-se dizer que o sector da dança tem uma grande magnitude e uma grande 

expressão no Canadá. Existindo numerosas estruturas que operam a nível nacional, 

regional e local, facilitando a atividade da dança e em vários géneros de dança. Para 

além de que, a dança opera também fora das estruturas organizacionais e por amadores 

que praticam a dança como um desporto, mostrando que a dança no Canadá é cada vez 

mais uma tendência e por isso se percebe a grande dimensão que a dança tem neste país. 

Estas estruturas organizacionais, são as responsáveis pelo aumento significativo do 

número de grupos de dança, companhias de dança ou escolas de dança, para além do 

facto de que o Estado financia a maioria das associações de dança do país. 

Podemos identificar neste país um número elevado de escolas, academias, 

companhias e conservatórios de dança, sendo alguns deles: 

• The National Ballet of Canada – esta é a maior companhia de bailado do 

Canadá, fundada em 1951 e está sediada em Toronto, Ontário. Com base no estilo da 

Royal Ballet da Inglaterra. Esta é considerada uma das principais companhias de ballet 

clássico no Canadá. 

• The Royal Winnipeg Ballet – esta é a companhia mais antiga do Canadá, 

fundada em 1939, esta localizada em Winnipeg, Manitoba. É também a companhia a 

operar com mais tempo continuado na América do Norte. 

• Alberta Ballet – esta a terceira maior companhia de dança do Canadá e foi 

fundada em 1950, tendo desenvolvido um reportório e desempenho distintivo de 

qualidade que trouxe para primeiro plano tanto a sua casa como estágios internacionais. 

• Les Grands Ballets Canadiens – esta companhia de ballet canadiense tem a 

sua sede em Montreal, Québec e foi fundada em 1957. Esta companhia apresenta um 

reportório criativo que executa obras que refletem as diversas tendências do ballet 

contemporâneo.  

• Ballet British Columbia – esta companhia foi fundada em 1986, sendo uma 

companhia de ballet internacionalmente aclamada, sobretudo do ballet contemporâneo. 

Ousada e inovadora, com uma abordagem distinta de estilos tem ajudado a dar um 

contributo único e valioso para o desenvolvimento da dança no Canadá. 
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É na zona leste do Canadá, que se encontram a maioria das companhias de 

dança, é, por isso, esta, uma zona estrategicamente importante para a expansão do 

mercado internacional, pretendido pela Ballet Rosa. Este é um mercado em que a arte 

do ballet é valorizada e isso significa que existiram mais consumidores, dando por isso 

uma grande dimensão de mercado e um bom potencial de negócio para a empresa. 

Também o sector têxtil tem uma grande dimensão neste mercado, concentrado 

sobretudo na zona de Québec e Ontário, é fortemente de capital intensivo. Em 2011, a 

indústria têxtil canadenses contava com cerca de 20.500 trabalhadores, e com uma 

produção de pouco mais de 3.670 milhões dólares no valor dos produtos têxteis, dos 

quais 52 foram exportados. O número de estabelecimentos foi estimado em 1.970. No 

entanto a indústria têxtil do Canadá diminuiu ao longo da última década. O mercado 

canadiano depender, em grande medida, de importações do sector têxtil, que em 2013 

ultrapassaram os 9$ mil milhões de dólares, sendo que o Canadá procurou, neste sector, 

parcerias com a Europa (Government of Canada, Industry Canada, 2004). 

O mercado de nicho de vestuário de dança enfrenta uma forte concorrência no 

mercado canadiano. Prova disso é o facto de existir uma associação de dancewear no 

Canadá a The Dance Association of Canada. Esta Associação é uma organização 

comercial, criada em 1991, que é composta, quer por produtores, que por retalhistas. O 

compromisso desta organização é o de apoiar e incentivar a indústria da dança no 

Canadá, reunindo-se em feiras e conferências anuais para partilharem ideias, verem os 

produtos e fazerem contactos (The Dance Association of Canada, 2004). 

Por todos estes fatores percebemos que o mercado da dança tem uma dimensão 

muito vasta no Canadá, quer a nível de bailarinos, professores, praticantes amadores, 

quer a nível de escolas e companhias de dança, quer a nível de assistência a espetáculos, 

quer a nível de apoios financeiros do Estado ou ainda pela organização da sua indústria 

têxtil. 
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5.  Variáveis incidentes sobre a oferta 

 

  5.1.  Análise da concorrência 

   5.1.1. EUA 

Como já foi analisado os EUA têm uma grande dimensão de mercado, quer a 

nível económico-financeiro, quer a nível da dança, especialmente o ballet, por isso 

mesmo este é um mercado a explorar. 

Uma vez que os EUA tem uma grande dimensão, isso reflete-se também no 

número de concorrente diretos com a marca (Ballet Rosa), pois este é um dos mercados 

mais apetecíveis da indústria da dança, o que irá acarretar maiores riscos. 

Tendo em conta a filosofia da marca Ballet Rosa, os principais concorrentes, são 

os verdadeiros fabricantes de vestuário de dança que marcam presença neste mercado. 

Como podemos verificar, em anexo, existem muitas marcas “made in USA”, que 

concorrem diretamente com a Ballet Rosa, para além da existência de várias marcas 

internacionais que estão bem presentes neste mercado e que inclusive têm parcerias com 

importantes academias de ballet dos EUA. 

O principal concorrente da Ballet Rosa neste mercado é sem dúvida a Capezio 

que conta já com uma longa história de existência e está presente em várias lojas a 

retalho dos EUA, para além de ter uma forte presença internacional. Esta marca foi 

fundada em 1887, em Nova Iorque, dedicando-se sobretudo a produção de sapatos para 

dançarinos, evoluindo depois para o vestuário de dança e ainda hoje se mantem com 

uma estrutura familiar. A sua missão está concentrada no fornecimento de serviços 

excecionais aos seus clientes, com produtos e serviços inovadores, de alta qualidade, 

aliado ao avanço da investigação e tecnologias no mercado. 

Esta é uma empresa que vai muita além da produção de roupa de dança, pois a 

família Capezio tem vindo a servir a área da dança, apoiando todas as formas e estilos 

de dança nos Estados Unidos. Assim, a empresa tem reinvestido na dança através de 

contribuições financeiras significativas, criando ainda uma Fundação que opera em dois 

programas: The Dance Award Capezio e um Programa de Subsídios, cumprindo assim a 

sua responsabilidade social perante a comunidade. Por tudo isto, esta é uma marca com 

um forte peso no mercado internacional do sector do vestuário de dança (Capezio, 

2014). 

Uma outra marca concorrente, de origem norte-americana, é a marca Gaynor 

Minden e por ser uma marca nacional torna-se num fator distintivo neste mercado, o que 
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pode afetar o negócio da Ballet Rosa neste mercado. Embora esta marca seja 

especialista em produção de pontas de ballet, a verdade é que também tem produção de 

dancewear, reconhecida em todos os EUA, mas também em vários outros países do 

mundo. A Gaynor Minden nasceu em 1993 em Manhattan (Nova Iorque) e dedica-se à 

criação e produção de produtos que respeitem e beneficiem o artista, e que reforcem a 

arte. Estes aposta na inovação respeitando sempre a tradição e recrutam dançarinos, 

professores e especialistas experientes para seus conselheiros (Gaynor Minden, 2014). 

A Motionwear é outra forte concorrente marca da dancewear, do mundo do 

ballet, com a sua sede em Indianápolis, no Estado do Indiana nos EUA, sendo a marca 

patrocinadora oficial da Boston Ballet of School. Esta marca conta já com 25 anos de 

experiência, apresentando-se como o principal fator distintivo o fit, o conforto, a moda e 

os valores da própria empresa, tornando-se num dos principais fornecedores de dança 

nos EUA (Motionwear, 2014). 

Existem ainda outras marcas internacionais com forte presença neste mercado, 

como é o caso da Bloch, que é também um das marcas mais fortes no mercado mundial 

do sector de vestuário de dança. Esta marca foi fundada em Sydney, na Austrália no 

início dos anos 30, por Jacob Bloch, começou inicialmente por ser uma marca que 

produzia sapatos de dança de ballet. A marca rapidamente evolui para a confeção de 

vestuário técnico de dança. A seleção dos materiais, a sua construção e o seu design 

estão todos ligados a dança. A sua estratégia está claramente centrada na massificação e 

liderança por preço e a sua aposta passa por uma lógica de fast-fashion em que 

apresenta coleções de submarcas com impacto mas limitadas na entrega, sem direito a 

reposição. 

Como podemos verificar a concorrência no mercado norte-americano é forte, 

marcado por grandes marcas norte-americanas, com vários anos de história de presença 

no mercado do dancewear. E é ainda marcado pela forte presença de grandes marcas 

internacionais como se constatou. Tudo isto são fatores que afetarem fortemente a 

entrada da Ballet Rosa neste mercado. 

 

5.1.2. Canadá 

O Canadá tem uma indústria de dança com uma grande dimensão, por isso não é 

de admirar que o sector do dancewear esteja bem implementado neste país. Existe aliás, 
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como já referido, uma associação que se dedica a divulgação e proteção da indústria da 

roupa de dança, a DAC (Dancewear Association of Canada) 

Assim o número de concorrentes da Ballet Rosa é também grande, existindo 

uma grande produção de dancewear, que se concentra sobretudo nas regiões de Ontário 

e do Quebeque. Além disso, estão já estabelecidas neste mercado marcas de renome 

internacional da indústria do vestuário da dança e que portanto vão concorrer 

diretamente com a Ballet Rosa. 

Um dos concorrentes diretos da Ballet Rosa no Canadá é a Mondor, marca 

canadiana com a sua fábrica situada no Quebeque. Esta marca será sem dúvida um dos 

maiores concorrentes da Ballet Rosa, até porque é uma marca nacional, característica 

que os canadianos apreciam. Para além disso, a Mondor atende às necessidades 

específicas dos atletas especializados em dança, apesar de estes apresentarem produtos 

de vestuário de patinagem e ginástica artística, exibindo como cunho de distinção a 

“pursue the quest for excellence by developing exceptional quality products.” 

(mondor,2014). A Mondor presta especial atenção à qualidade das fibras e materiais que 

importa de diferentes países. Esta marca, para além de ter uma forte presença no 

Canadá, o seu país de origem, tem também uma forte presença internacional, o que será 

uma grande condicionante para a Ballet Rosa. 

A Mirella é outra marca canadiana, que se tem destacado na indústria da 

dancewear. A partir do seu estilo clássico, que é também o mais popular nos EUA, a 

Mirella permanece fiel à noção de que o ballet é uma arte e portanto o vestuário deve 

ser digno do artista. Aquilo que a Mirella oferece é o conforto, cores radiantes, 

diferentes tecidos com qualidade e uma ampla gama de tecidos, desde crianças a adultos 

(Mirella, 2014). 

A Ainsliewear é também uma marca canadiana e foi fundada, em 1997, por uma 

ex-bailarina de companhias de dança com a National Ballet of Canada e a Ballet British 

Columbia, tendo, portanto, conhecimento das necessidades de qualidade do vestuário de 

dança. 

Esta marca é reconhecida, neste mercado, pela sua qualidade e ajuste excecional, 

em todo o mundo, fabricando modelos para mulheres, homens e crianças. Estas 

características assemelham-se a Ballet Rosa, sendo por isso um concorrente de alto risco 

para a marca (Ainsliewear, 2014). 
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Também as marcas dos EUA, já aqui referenciadas, são fortes concorrentes com 

a Ballet Rosa, assim como outras marcas internacionais, já instaladas e reconhecidas 

pelos consumidores canadianos. 

 

 

5.2.  Caracterização dos canais de venda e comunicação  

  5.2.1. EUA 

A dimensão territorial do país complica a distribuição a escala nacional, até 

porque os EUA não são um mercado homogéneo e por isso a estratégia da Ballet Rosa 

passa por uma distribuição localizada, nomeadamente pela região do Nordeste, 

sobretudo por Nova Iorque e Nova Jersey. Além disso, é um mercado homogéneo e por 

isso também a estratégia dos canais de venda é uma estratégia por região, produto e 

mercado para que se otimize os canais de venda e comunicação disponíveis neste 

mercado. 

Os consumidores norte-americanos são consumidores com características 

específicas, como já referidas, e portanto os canais de venda e comunicação são 

adaptados continuamente ao mercado e há um esforço por parte dos distribuidores em 

fazer um marketing bem direcionado para ganharem a fidelidade dos consumidores. 

Os EUA são líderes incontestáveis do sector do comércio retalhista, sendo que 

entre as 10 maiores empresas mundiais de retalho, 5 são norte-americanas. Em 2009 o 

volume de negócios do comércio a retalho ultrapassou os 4.000 bilhões de dólares e 

empregava 14,4 milhões de pessoas em 2010. Por ser o líder mundial do comércio a 

retalhos, os EUA, são também um mercado muito competitivo e são, o mercado teste 

mais importante para os exportadores, se, se conseguir entrar neste mercado, a verdade é 

que consegue exportar para qualquer outro mercado (About.com, 2015). 

O mercado é assim bastante exigente e é preciso ter uma grande preparação, de 

trabalho no terreno e de uma consistência de longo prazo. Por ser um mercado 

diversificado e multicultural, também o mercado a retalho segue uma segmentação de 

mercado em diferentes linhas, incluindo grupos por idade, étnicos e mesmo religiosos e 

sociais e portante os distribuidores têm de se adaptar a esta situação.  

É importante ter em atenção esta segmentação, ou seja, as lojas a retalho para as 

quais se pretende fazer negócio, devem ser são lojas especializadas e neste caso em 

especifico, da Ballet Rosa, em vestuário de dança, sobretudo as mais direcionadas para a 

roupa de ballet. Estas lojas a retalho especializadas representam 11% das vendas a 
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retalho. No entanto, as maiores vendas nos EUA são feitas pelas grandes cadeias de 

distribuição, como a Wal Mart, The Kroger Co ou a Sears Roebuck & Co. (Santander 

Trade, 2014). 

As plataformas de vendas virtuais intensificaram a competição ao tornarem mais 

rápido e fácil a compra de produtos, preços e características técnicas. A legislação 

americana permite devolver um produto comprado online em um prazo de 21 dias. 

O e-commerce evoluiu de forma exponencial com projeções de vendas em 

retalho de US$ 414B para 2018 (Forbes, 2014). A aposta para entrar neste mercado, 

deve passar por lojas multimarca especializadas no sector, que façam também as suas 

vendas por e-commerce para chegar a um número maior de consumidores. Além da 

Internet o e-commerce proporciona vendas através dos smartphones e tablets, o que traz 

maior comodidade aos consumidores norte-americanos que são grandes apreciadores de 

conforto, para além de serem grandes consumistas. As receitas sobre o retalho por e-

commerce nos EUA em 2012 totalizaram US $ 225,5 bilhões e as projeções são de 

crescimento para US $ 434.200 milhões em de 2017, como podemos verificar pelo 

gráfico 4, em baixo apresentado (The Statistics Portal, 2015). 

 

Gráfico 4: Vendas em retalho através de e-commerce em 2010 (EUA) 

 

Fonte: autor, com base em The Statistics Portal (2015) 

 

Mas isto não significa que as vendas em lojas físicas estejam a morrer, antes 

pelo contrário, as previsões são do aumento das vendas a retalho em espaço físico com 

previsões para 2018 de $ 300 bilhões (The Statistics Portal, 2015). Em 2013 o retalho 

representou 27,0% do PIB nominal dos EUA (eMarketer Inc, 2014), e só por estes 
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valores se percebe a dimensão deste mercado e de que através deste meio de vendas que 

a Ballet Rosa deve atingir o mercado norte-americano. 

Nos EUA as vendas a retalho utilizam táticas de marketing e publicidade 

agressivas para chegar ao maior número de consumidores possíveis, que incluem 

grandes épocas de saldos e promoções e sobretudo na época de Natal, estas táticas de 

venda e comunicação são ainda mais intensas através de dias comerciais, como Black 

Friday, Cyber Monday, e Super Saturday gerando grandes receitas para o comercio a 

retalho (Santander Trade, 2014) 

 

5.2.2. Canadá 

Também aqui a dimensão territorial do país é um entrave na distribuição, venda 

e comunicação dos produtos. Mas uma vez definida a estratégia de distribuição ideal 

para cada situação de negócio, essa tarefa é facilitada.  

A estratégia das grandes empresas, perante o tamanho geográfico do país passa 

por, criaram centros centralizados para armazenagem e redistribuição de mercadorias 

em todo o Canadá. A maioria destes centros de redistribuição estão localizados em 

Halifax, Montreal, Toronto e Vancouver. 

A maioria das vendas, para as empresas canadianas, são manuseadas através de 

canais de comercialização curtos, em que muitas vezes passa do produtor para o 

retalhista e é precisamente este ciclo de distribuição que a Ballet Rosa tem seguido e 

que quer continuar a seguir no Canadá.  

Embora positivo, o crescimento do valor do comércio a retalho canadiense 

mostrou apenas ganhos modestos, em 2013. Com um ritmo lento de recuperação 

económica, o comércio a retalho continuou a ter impacto no nível de confiança e de 

gastos do padrão de consumo. Outros fatores têm também um impacto no 

desenvolvimento deste mercado, como os altos níveis de mercado em desenvolvimento, 

a saturação de mercado, a concorrência feroz que leva a guerra de preços e o 

crescimento populacional lento que limita o crescimento da base de clientes. 

Assim, podemos observar que o mercado a retalho está em crescimento lento e a 

acrescentar à saturação de mercado está ainda a forte tendência para fazer compras do 

outro lado da fronteira (nos EUA), na busca por melhores ofertas e melhor seleção de 

produtos. Apesar de tudo, os altos níveis de desenvolvimento de mercado estão por de 

trás do aumento marginal do número de pontos de venda. Há por isso no Canadá um 

mercado altamente desenvolvido, caracterizado por um grande número de retalhistas. 
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Aquilo que se verifica no comércio a retalho no Canadá é que, é nas províncias 

de Ontário e do Quebeque, para além de serem as províncias que concentram um maior 

número populacional, como já referido, acarretam com isso um maior número de lojas 

retalhistas (62%) e um maior volume de vendas do país com uma percentagem de cerca 

de 68% (Ontario Chamber of Commerce, 2014). 

O comércio de retalhistas tem um grande peso no comércio canadiano gerando 

mais de US$ 500 bilhões em vendas, mas são sobretudo os supermercados que 

nominam este sector (Government of Canada, Industry Canada, 2014). Assim para 

entrar no ciclo de venda e comunicação canadiana, é necessário fazer-se a definição do 

tipo de retalhista, por exemplo, para o qual se quer exportar um produto, para poder dar 

a conhecer o seu produtos aos seus potenciais consumidores finais, que procuram 

especificamente por este tipo de produto. 

Mas o comércio a retalho no Canadá pode e está a evoluir através da nova 

geração de canais de venda e comunicação que é o comércio eletrónico. O e-commerce 

mudou radicalmente a forma como os retalhistas atingiram os seus clientes, à medida 

que mais consumidores deslocam os gastos de lojas físicas para as lojas online, 

tornando-o mais rápido e mais fácil para os consumidores a fazer compras online, 

evitando as dificuldades de ir até a loja. 

O comércio a retalho online, no Canadá, vai continuar a ter um forte crescimento 

e dará oportunidade aos retalhistas para trabalharem de forma mais rápida para aderir ao 

movimento e oferecer bons preços, uma boa variedade de produtos, bem como um bom 

serviço ao cliente e opções de entrega e troca ou devolução. As infraestruturas de e-

commerce no Canadá são altamente desenvolvidas e integradas estão integradas com os 

EUA.  

Em 2013 as vendas por e-commerce de Business-to-consumer (B2C) chegaram 

aos 21,61 US $ bilhões, como podemos verificar pelo gráfico 5, em baixo apresentado, 

e as previsões continuam a ser de forte crescimento. As vendas por e-commerce dos 

retalhistas cresceram mais de cinco vezes, ao ritmo do crescimento global no comércio a 

retalho, e estas representaram 1,5% do total das vendas em 2012 (The Statistics Portal, 

2015). 
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Gráfico 5: Evolução das vendas por e-commerce de B2C (Canadá) 

 

Fonte: autor, com base em The Statistics Portal (2015) 

 

Também o m-commerce tem tido impacto no que a nova geração de canais de 

vendas e comunicação diz respeito. O número de pessoas que visitam sites através de 

um dispositivo móvel, tal como os smartphone’s ou tablet’s, tem aumentado 

substancialmente. O valor médio de encomendas por m-commerce também tem vindo a 

aumentar, com cerca de $ 127,92 em 2014. Em relação ao número de vistas aos sites por 

m-commerce este representou uma percentagem de 48,70% (Statistics Canada, 2014). 

Esta nova geração de canais de venda e comunicação via e-commerce ou m-commerce, 

traz sem dúvida uma alteração ao panorama da oferta e da procura, tendo um peso cada 

vez maior quer nas vendas quer na forma como se comunica.  

Apesar disso os retalhistas canadianos ainda se encontram resilientes quanto a 

adoção do comercio eletrónico, mas estão a começar a perceber o quão crítico é este 

tipo de comércio e que faz a movimentação da oferta e da procura. 
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Capítulo V – Estratégia de Internacionalização da Ballet Rosa 

 

1. Opção estratégica de internacionalização nos EUA e Canadá 

A internacionalização de uma empresa está relacionada com a expansão da 

empresa através da movimentação de fatores de produção, tais como transferências de 

capacidade de gestão, capital ou o desenvolvimento de projetos de cooperação com 

parceiros, além-fronteiras, ou até através da simples venda de produtos fora do mercado 

doméstico (Viana e Hortinha, 2009) e esta última utilizada pela Ballet Rosa.  

A Ballet Rosa operacionaliza um posicionamento estratégico no mercado 

internacional, através da caracterização dos segmentos prioritários, nos mercados 

previamente identificados, tentando perceber numa primeira fase, quais os segmentos 

pertinentes a abordar. Depois da identificação da melhor oportunidade seleciona-se o 

segmento-alvo para pôr em prática a estratégia mais adequada de marketing, percebendo 

assim quais os riscos e custos associados à entrada nestes novos mercados, através ainda 

da perceção da potencialidade de vendas.    

É assim percebido que a estratégia de internacionalização da Ballet Rosa, passa 

em primeiro lugar por uma estratégia de entrada no mercado através da exportação, pois 

encontramos no mercado atualmente, especialmente no mercado ocidental, uma redução 

dos padrões de consumo, o que permitiu a Ballet Rosa entrar no mercado internacional e 

por isso a empresa desenvolveu a sua ação internacional numa lógica de satisfação das 

necessidades dos seus clientes, o que implica a transposição das fronteiras domésticas.  

 Pode-se concluir que a Ballet Rosa desenvolveu uma internacionalização com 

uma orientação internacional de exportação, comercializando os seus produtos através 

de retalhistas, sendo esta uma estratégia de internacionalização mais vantajosa visto que 

o investimento é reduzido assim como a complexidade do processo, existindo, por isso, 

uma estandardização do produto. 

No sentido de continuar a expansão da sua internacionalização, a marca 

procurou apoios de incentivos à internacionalização, que o Estado português tem 

implementado, tais como o QREN (Quadro de Referência e Estratégia Nacional) 

programa essencial para ajudar as empresas a contornar alguns entraves a 

internacionalização, principalmente o financeiro. Este incentivo é essencial para a 

expansão a novos mercados, nomeadamente no mercado norte-americano (EUA e o 

Canadá). 
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A opção estratégica de internacionalização para o mercado do Norte da América, 

passa por alcançar uma oportunidade de crescimento e lucro através do acesso a novos 

mercados e, também, para aumentarem a sua vantagem competitiva. 

Este mercado no seu conjunto (EUA e Canadá), como já foi verificado, têm uma 

grande dimensão territorial, socioeconómica e mais especificamente o mercado do 

ballet tem uma grande dimensão, o que dará espaço de manobra para que a Ballet Rosa 

consiga penetrar neste mercado.  

Assim o objetivo estratégico de internacionalização da Ballet Rosa, nestes 

mercados, passa pela comercialização do produto Ballet Rosa, através da exportação, 

sendo este um modo simples e pouco arriscado para a empresa se iniciar. Aliás este é o 

modo que tem aplicado nos outros mercados em que está presente. 

A estratégia passará por uma perspetiva regional de internacionalização. A 

entrada neste mercado deve ser planeada através de critérios de seleção que melhor se 

adaptam ao caso. Por exemplo, as regiões quer dos EUA, quer do Canadá que tenham 

características semelhantes, que tenham aproximação geográfica, com maior 

concentração populacional, com maior dimensão económica, pelo poder de compra e 

claro pelo número de potenciais clientes.  

Assim depois de analisados estes critérios, a estratégia de internacionalização na 

perspetiva regional passa pelo leste dos EUA e do Canadá, nomeadamente pelas 

províncias de Ontário e Quebeque (Canadá) e pelos Estados de Nova Iorque e de New 

Jersey (EUA) (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Figura 10: Mapa da costa leste dos EUA e do Canadá 

 

Fonte: Google Maps (fevereiro 2015) 

 

Como se verificou no Capítulo III, sobre a dimensão do mercado e potencial de 

negócio, estas são as regiões com maior poder económico, como maior número 

populacional, com maior poder de influenciar a decisão de compra, mas sobretudo é a 

região com maior número de escolas, académias e centros de dança, para além de serem 

as regiões com maior número de lojas retalhistas de venda de vestuário de dança. Estas 

são assim as regiões estratégicas que melhores hipóteses de crescimento trarão para a 

Ballet Rosa. 

Depois desta estratégia regional de internacionalização, a Ballet Rosa irá fazer 

uma pré-identificação dos seus potenciais clientes nos EUA, que são os retalhistas, ou 

seja, lojas multimarca que se dedicação a comercialização de produtos de vestuário de 

dança. Depois dessa pré-identificação fará uma seleção dos seus potenciais clientes, 

mais viáveis, que tragam um maior reconhecimento da marca neste mercado, para que 

depois possa alargar a um maior número de clientes neste mercado. 

 

2. Perfil de abordagem negocial  

É necessário, nestes mercados, perceber como comunicar e quais os valores 

culturais a nível negocial mais apreciados por eles, para isso o modelo a ser utilizado 
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para análise será o de Hofstede. Este modelo permite perceber as diferenças de valores 

entre a cultura dos EUA e do Canadá, para assim ter uma abordagem mais adequada 

destes mercados. 

 

2.1. EUA 

O modelo das dimensões culturais de Hofstede 

Distância ao poder 

 

Baixa distância ao poder, pois está 

relacionado com o seu individualismo, 

liberdade e independência. 

Nível médio de necessidade de 

dependência dos seu superiores, o que 

pode facilitar a conclusão de um negócio 

pois é uma decisão participada. 

Individualismo versus coletivismo 

 

É o país com um maior grau de 

individualismo. 

O individualismo está extremamente 

enraizado na cultura dos norte-

americanos, pois estes acreditam que o 

individualismo é positivo. 

Assim quando se estiver a negociar temos 

que respeitar a privacidade dos clientes e 

as negociações devem ser impessoais. 

Masculinidade versus feminilidade 

 

Este é um país caracterizado pela 

masculinidade, sendo uma cultura em que 

predomina a assertividade e a aquisição 

das coisas e são muito competitivos. 

Assim, quando em negociação a Ballet 

Rosa deve ser também assertiva e saber 

bem o que quer negociar, pois não ser 

fácil persuadir o potencial cliente a 



83 
 

comprar Ballet Rosa. 

Evitar a incerteza 

 

Os EUA apresentam uma alta tolerância a 

ambiguidade, ou seja, não tem medo de 

arriscar e isso pode ser positivo para a 

entrada da Ballet Rosa no país, uma vez 

que é uma marca desconhecida no país. 

Orientação a longo prazo versus a 

curto prazo 

 

São um país orientado para um curto 

prazo, não perdem muito tempo com 

reuniões longas, portanto durante as 

negociações a Ballet Rosa deve ser direta 

e concisa. Aliás é neste país que surge a 

expressão “time is money” estando 

sempre voltados para as suas metas e a 

sua rápida concretização. 

Uma das características mais marcantes 

dos norte-americanos é a sua visão 

pragmática e o sentido prático e imediato. 

 

O cliente norte-americano é um cliente com forte poder de compra e por isso 

tem o poder de jogar com os preços de mercado e isto deverá influenciar o preço do 

produto Ballet Rosa. Aliás o “dinheiro” (valorização, maximização) é a prioridade 

máxima no negócio. O empresário americano é objetivo e persistente, e assume 

qualquer risco para conseguir o negócio mais vantajoso para a sua empresa. 

O cliente norte-americano gosta também de estar informado sobre o novo 

produto e tem uma mente aberta para experimentar novos produtos, por isso a estratégia 

da Ballet Rosa deve passar por uma forte comunicação para dar a conhecer 

detalhadamente o seu produto neste mercado. O cliente norte-americano, por ser um 

consumidor internacional, sofisticado, atento as últimas novidades e com elevados 

níveis de padrões de qualidade, irá acrescentar valor a Ballet Rosa incentivando a 

inovação e fazendo com que a marca se concentre no cliente, podendo assim constituir 

uma base de clientes. 
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Quanto a comunicação, durante as negociações, pode ser definida como de baixo 

contexto, ou seja, a informação deve ser explícita, clara e específica, sendo que as 

reuniões devem ser sucintas e objetivas. 

A Ballet Rosa deve-se apresentar como uma marca vencedora, empreendedora e 

que arrisca, pois estas características são extremamente apreciadas pelos norte-

americanos, além de se apresentar otimista e realizada, tal como o espirito dos norte-

americanos, para que os potenciais clientes se possam identificar e criar simpatia com a 

marca. 

 

2.2. Canadá 

 

O modelo das dimensões culturais de Hofstede 

Distância ao poder 

 

Existe uma grande interdependência entre 

os habitantes canadianos e não existe um 

valor colocado no igualitarismo. 

Existe também uma diferença de classes 

na sociedade. 

Mas em relação a hierarquia nas 

organizações canadienses, esta é 

estabelecida por conveniência, onde os 

superiores são acessíveis.  

Aliás é habitual para os gestores e 

membros de equipa consultar e trocarem 

informação entre si. 

Os canadienses valorizam a troca direta 

de informação. 

Por isso, a Ballet Rosa deve ter uma 

atitude de negocial positiva e 

informativa, em que explicam a sua 

forma de atuar no mercado ou os 

matérias e qualidades dos seus produtos. 
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Individualismo versus coletivismo É uma população com características de 

uma cultura individualista, apesar de esse 

nível de individualismo ser muito baixo. 

Assim a sociedade canadiana é 

caracterizada por pessoas que cuidam de 

si e dos seus familiares mais próximos. 

No mundo dos negócios os funcionários 

devem ser autossuficientes e com 

iniciativa. Além disso, dentro do mundo 

baseado na troca de decisão de trabalho, 

contratação e promoção são baseados no 

mérito ou evidencia do que se fez ou se 

pode fazer. 

Assim, a Ballet Rosa, deve-se dar ao 

cliente canadiano uma certa liberdade 

para que as negociações e a pós-venda 

corram bem para os dois lados. 

 

Masculinidade versus feminilidade 

 

Os canadianos podem ser considerados 

como uma sociedade moderadamente 

masculina. 

Os canadianos esforçam-se para atingir 

padrões elevados de desempenho no 

trabalho e lazer, o tom cultural global é 

mais moderado em relação a realização, 

sucesso e ganhar, quando comparado 

com os EUA. 

Os canadienses têm também um 

equilíbrio entre a vida profissional e são 

suscetíveis de ter tempo para desfrutar de 

outras atividades pessoais. 

Apesar disso os canadianos esforçam-se 

para atingir padrões elevados de 
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desempenho no trabalho e em todos os 

empreendimentos. 

Assim, quando em negociação a Ballet 

Rosa deve demonstrar, uma certa 

assertiva e saber bem o que quer 

negociar. 

Evitar a incerteza 

 

Os canadianos apresentam nesta 

dimensão um indicativo de fácil 

aceitação de novas ideias, produtos 

inovadores e uma vontade de 

experimentar algo novo ou diferente, no 

que se refere à tecnologia, prática de 

negócios, ou produtos de consumo.  

Os canadianos são também muito 

tolerantes com as ideias e as opiniões dos 

outros, permitindo a liberdade de 

expressão. 

Estes fatores são positivos a entrada da 

Ballet Rosa neste mercado, pois estão 

disponíveis para experimentar os 

produtos Ballet Rosa.  

Estes possuem, também, uma atitude 

positiva e tem uma tendência para o 

otimismos. Além disso, este colocam um 

maior grau de importância em momentos 

de lazer, de agir como quiserem e gastar 

o dinheiro como quiserem. Esta atitude é 

também importante para as negociações 

com a Ballet Rosa, pois significa que 

estes são pessoas afáveis e portanto será 

fácil manter um diálogo com estes e 

apresentar a coleção da Ballet Rosa. 
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Orientação a longo prazo versus a 

curto prazo 

 

Os canadianos são pragmáticos, 

marcando-se por uma sociedade 

normativa. 

Estes têm uma forte preocupação com o 

estabelecimento da verdade absoluta e 

apresentam grande respeito pelas 

tradições. 

Uma pequena parte dos canadianos 

apresentam propensão a poupar no futuro 

já os restantes focam-se na obtenção de 

resultados rápidos, tal como os seus 

vizinhos EUA. 

Assim a Ballet Rosa deve direta e prática 

nas suas negociações, pois estes gostam 

de resultados rápidos e eficazes. 

Os canadianos são também indulgentes, 

ou seja, têm vontade de realizar os seus 

impulsos e desejos em relação ao gozo da 

vida e divertimento. 

 

 

A primeira perceção que se tem, deste mercado, é que este é conservador e 

formal, o que por vezes pode dificultar as negociações. As empresas canadianas são, 

regra geral, eficientes e regem-se por boas práticas comerciais e por isso maximizam 

todas as oportunidades de negócio, a fim de retirarem o maior lucro possível. 

A cultura de negócio canadiana é “anglo-saxónica” e é, por isso, baseada no 

respeito, na confiança e no cumprimento dos direitos e responsabilidades de ambas as 

partes. A pontualidade e preparação prévia das reuniões são um fator chave para um 

bom presságio de negócio, pois são muito valorizados. Os negociadores canadianos são 

negociadores que pedem muita informação sobre aspetos técnicos, preços e mesmo até 

sobre o plano de negócios da empresa. É por isso normal que as negociações comerciais 

demorem um pouco mais que o habitual, mas uma vez estabelecida a negociação os 

canadianos apreciam uma ligação estável e baseada na confiabilidade.  
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A Ballet Rosa deve dar a conhecer bem a sua marca para que se crie uma 

empatia com os potenciais clientes, pois só assim se consegue ganhar a atenção dos 

mesmos, para isso deve encontrar potencias clientes retalhistas, que tenham renome no 

mercado da dança, sobretudo no sector do vestuário de dança. Uma vez estabelecida 

uma ligação deverá criar uma relação de confiança, pois estes tendem a ponderar muito 

bem antes de tomar uma decisão final e uma vez tomada essa decisão final os 

canadianos apreciam relações comerciais duradouras. 

No que a negociação, no sector do vestuário, diz respeito a aposta no Canadá 

deve passar por produtos de gama média/alta, destinados a retalhistas e a marcas 

estabelecidas no país. Existe uma forte procura, pelos consumidores canadianos, por 

marcas e estilos europeus, e a marca “made in Portugal” é associada no Canadá como 

uma marca de qualidade e com boas competências ao nível da produção e do design. 

Por estas razões mencionadas, a Ballet Rosa, reúne as condições necessárias para entrar 

no mercado canadiano.   

Antes de comunicar com o potencial cliente, a Ballet Rosa, deve ter em atenção 

o facto de o Canadá ser um país bilingue e por isso é muito sensível a atenção que a 

empresa irá dar a este facto. A verdade é que isto não será um problema para a Ballet 

Rosa, uma vez que a empresa, desde o seu início, sempre trabalhou com estas duas 

línguas, está por isso habituada a este tipo comunicação. A Ballet Rosa, deve assim 

estar preparada com antecedência e perceber quem é o cliente com quem vai contactar e 

qual a língua em que deve comunicar. 

Durante a negociação a Ballet Rosa deve ter em atenção as suas emoções, ou 

sejam mandando a resposta emocional no momento certo e não deve deixar as duas 

emoções orientar as negociações, pois podem atrapalhar estas. A paciência é também 

um fator fundamental, pois como já foi referido os canadianos gostam de estar bem 

informados sobre todos os fatores em jogo na negociação. 

 

 

3.  Infraestruturas Jurídicas 

  3.1. EUA 

Os EUA apresentam-se como uma economia de mercado aberta ao mercado 

externo, apesar disso existem ainda muitas dificuldades de acesso ao mercado norte-

americano. Não obstante a maioria dos bens aceda livremente ao mercado, a importação 
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Figura 11: Encargos Aduaneiros (EUA) 

de certas categorias de produtos pode ser proibida ou condicionada, de modo a proteger 

a economia e a segurança nacionais, salvaguardar a saúde e o bem-estar dos 

consumidores e preservar a vida animal e vegetal.  

No que diz respeito aos produtos têxteis e de vestuário é categórico prestar 

informação sobre cada artigo, a composição do tecido, a designação do fabricante ou do 

importador e dos cuidados de lavagem. Além disso, todos os produtos que entrem nos 

EUA devem indicar o país de origem, em inglês, de forma permanente e legível, não é 

aceite a utilização da expressão Made in European Union, tem obrigatoriamente de 

indicar o país. 

Relativamente ao sistema pautal dos EUA, este é baseado no HTSUS – 

Harmonize Tariff Schedule of the United States, é simples, beneficiando a maioria dos 

países do estatuto da Nação Mais Favorecida (MFN – Most Favoured Nation), como 

sucede com todos os países da União Europeia. Os encargos aduaneiros a aplicar a 

importação de origem comunitária nos EUA à Ballet Rosa serão os seguintes: 

 

Fonte: Market Access Database (dezembro 2014) 

 

Desde 26 de janeiro de 2010, os importadores e transportadores devem cumprir 

integralmente as exigências para o preenchimento Importador Requisitos de Segurança 

e adicionais operadoras, comumente referido como 10 + 2 iniciativa, e apresentar os 

elementos de dados relevantes para os funcionários da Alfândega e Proteção de 

Fronteiras (CBP). 
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O Arquivo de Segurança do Importador (ISF) deve ser feita 24 horas antes do 

embarque. O importador ou o seu mandatário devem apresentar as seguintes 

informações para o CBP: 

 Nome e endereço do vendedor; 

 Nome e endereço do comprador; 

 Importador de número de registro, ou o número do candidato ID FTZ 

(conforme o caso); 

 Número do destinatário registro; 

 Nome e endereço do fabricante ou do fornecedor; 

 Nome e endereço do navio para a festa; 

 País de origem; 

 Pauta Aduaneira (HTSUS) número; 

 (menor) número do conhecimento. 

 

A fatura comercial deve ser preparada em Inglês. Deve ser apresentada uma 

cópia adicional para agilidade aduaneira. Os dados da fatura também podem ser 

apresentadas por via eletrónica através do Automated Invoice Interface ou EDIFACT. 

No que se refere à regulamentação técnica de produtos a sua complexidade e a 

exigência de procedimentos standard podem também levantar algumas dificuldades no 

acesso ao mercado. Ao nível dos requisitos e normas de segurança dos produtos os EUA 

regem-se por normas ASTM (American Society for Testing and Materials), com 

requisitos próprios, enquanto a Europa se guia por padrões Europeus EN/ISO 

(International Organization for Standardization), igualmente com legislação própria.  

Os EUA não aplicam o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), à 

semelhança do que se verifica na Europa. No entanto, em certos Estados e Coletividades 

Locais existe um encargo denominado Sales Taxes, que incide sobre o preço de venda 

dos bens e serviços a taxas variáveis. Se as mercadorias não tiverem sido tributadas 

pelas Sales Taxes, há lugar ao pagamento das User Taxes, que tributam a utilização, no 

território de um determinado Estado, de bens ou serviços adquiridos no exterior (State 

Sales Tax Rates). De referir que não existe uniformidade relativamente aos vários 

impostos existentes, pelo que as taxas variam em função da localidade e do Estado. 
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Por último, chama-se à atenção para o fato dos agentes económicos poderem 

consultar os principais entraves sentidos pelas empresas europeias no relacionamento 

com os EUA no tema Trade Barriers, do Site da MADB. 

 

  3.2. Canadá 

A maioria dos bens pode entrar livremente no Canadá, no entanto existem certas 

categorias de mercadorias e produtos provenientes de determinados países, que podem 

ser proibidos ou condicionados, por forma proteger determinados sectores da economia 

canadiana. 

No Canadá a entidade que administra as medidas de controlo das operações de 

comércio externo (Export and Import Controls) é a Trade Controls Bureau (TDI), do 

Department of Foreign Affairs, Trade and Development e o enquadramento legal é 

definido pelo Export and Import Permits Act (EIPA). Os produtos que estejam sujeitos 

a limitações são catalogadas pela Import Control List (ICL) e a sua importação só é 

permitida mediante autorização. 

Para muitos dos produtos que estão dentro das limitações da ICL vigora um 

sistema de quotas e pode, ainda, existir restrições quanto aos países de origem. Nesta 

listagem da ICL inclui produtos de quatro categorias: têxteis e confeções (Textiles & 

Clothing); produtos agrícolas (Agricultural Products); produtos de aço (Steel) e armas e 

munições (Firearms, Related Goods and Ammunition). 

Quanto a rotulagem de bens destinados ao mercado canadiano guia-se pelas 

regras definidas no Consumer Packaging and Labelling Act e a rotulagem dos têxteis é 

regulada no Textile Labelling Act. 

Cada etiqueta deve conter uma representação no que diz respeito ao teor de fibra 

têxtil, do artigo têxtil prescrito, pois nenhum comerciante deve vender, anunciar ou 

importar para o Canadá sem essa etiquetagem. Além disso existe a obrigatoriedade dos 

rótulos e etiquetas conterem as duas línguas oficiais (inglês e francês).  

Quanto as questões de qualidade técnica dos produtos o mercado é bastante 

exigente, assim todos os bens que entram no país têm que estar conforme a 

regulamentação canadiana, sendo fundamentais os aspetos ligados à segurança. 

Quanto ao sistema pautal, a Pauta Aduaneira canadiana segue o Sistema 

Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH) e os direitos 

aduaneiros que recaem sobre a importação de mercadorias. A maioria dos produtos 
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importados estão sujeitas às imposições aduaneiras decorrentes da aplicação da Cláusula 

da Nação mais favorecida (MFN tariff). 

Além disso, como já referido, com a CETA haverá lugar a aplicação de um 

desmantelamento tarifário no comércio entre as partes, o que irá facilitar o acesso das 

mercadorias comunitárias ao mercado canadiano. Também sobre os direitos aduaneiros 

do valor de FOB e não CIF, recai ainda o Imposto sobre Vendas e Serviços (Goods and 

Services Tax – GST) à taxa de 5%. 

Quanto a procedimentos de barreiras não relacionadas com pautas aduaneiras, a 

Lei Aduaneiro do Canadá estabelece um modelo de comércio livre em que a maioria das 

importações não necessita de qualquer autorização. Quanto as regras relativas ao país de 

origem que permitem a redução dos direitos aduaneiros, sobretudo em relação aos 

têxteis, estas têm sido rígidas desde a assinatura dos acordos no âmbito do ACLAN, da 

legislação nacional do Canadá. 

Para que as mercadorias importadas sejam autorizadas a sair da Alfândega, serão 

necessários os seguintes documentos: autorização de saída com documentos 

contabilísticos e pagamento completos, autorização de saída com documentação 

mínima, ou autorização de saída de procedimentos para importações de países do G7 

com documentação completa. 

Com a assinatura e a entrada em vigor do tratado CETA, aliás como já referido 

haverá lugar a aplicação de um desmantelamento tarifário no comércio entre as partes 

que facilitará o acesso por parte das mercadorias comunitárias ao mercado canadiano. 

 

 

4.  Infraestruturas Logísticas 

 4.1. EUA 

A Logística é a base fundamental sobre a qual outros setores económicos 

dependem e as exigências dos consumidores sejam atendidas. Os EUA é um país de 

enorme dimensão territorial e o transporte e logística dependem precisamente de onde 

estão os seus clientes, é por isso necessário perceber quais os principais clientes da 

Ballet Rosa, e perceber se estes estão bem servidos por infraestruturas logísticas, que 

facilitem a movimentação de produtos e serviços.  

Por ter uma grande dimensão territorial tem também uma vasta rede rodoviária 

composta por 259,032 km, num Sistema Rodoviário Nacional (National Highway 

System – NHS), composto por uma rede de rodovias estratégicas dentro dos EUA, que 
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inclui o sistema de estradas nacional e outras estradas que servem os principais 

aeroportos, portos, terminais ferroviários, terminais de oleodutos, entre outros, 

constituindo assim o maior sistema de autoestradas do mundo. 

No Estado de Nova Iorque existe um sistema de estradas de propriedade por 

meio do Departamento de New York State of Transportation (NYSDOT) e os seus 

condados, cidades, vilas e cidades. Já no Estado de New Jersey, quem direciona a rede 

rodoviária é o Departamento de New Jersey de Transporte (NJDOT). 

Quanto ao transporte ferroviário nos EUA é constituído principalmente por 

remessas de mercadorias. Já quanto ao transporte de passageiros este sistema 

desempenha um papel limitado em comparação com outros países. Assim, o sistema 

ferroviário desempenha um papel importante na economia dos EUA, no que diz respeito 

as importações e exportações, utilizando containers para a transferência de carvão e 

petróleo. E os EUA são o melhor país do mundo no sistema ferroviário de transporte de 

mercadorias, tendo a produtividade crescido 172% e a esta rede ferroviária subiu para 

43%, o mais elevado do que qualquer outro país. Apesar de o sistema ferroviário não ser 

muito usado por passageiros a verdade é que há uma exceção nos transportes 

ferroviários de passageiros entre os corredores do Nordeste desde Washington, 

Filadélfia, Nova Iorque e Boston. 

A rede área norte-americana é composta por avançadas infraestruturas de 

transporte aéreo, que utiliza cerca de 5000 pistas pavimentadas. Em termos de 

passageiros os EUA têm dos aeroportos mais movimentados dos EUA, onde dezassete 

dos trinta aeroportos mais movimentados do mundo foram dos EUA. Em termos de 

carga, doze dos trinta aeroportos mais movimentados do mundo são norte-americanos. 

As companhias aéreas nos EUA são de propriedade privada existindo mais de 200 

companhias de passageiros e de cargas. As principais operadoras internacionais dos 

Estados Unidos são a Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines e US Airways.  

O Estado de Nova Iorque tem treze aeroportos e os principais estão situados na 

cidade de Nova Iorque, sendo eles, Aeroporto JFK (John F. Kennedy) e o Aeroporto 

Internacional Newark Liberty  (Newark Liberty International). Já o Estado de New 

Jersey tem três aeroportos sendo o mais movimentado o Aeroporto La Guardia. 

Quanto ao transporte marítimo e aquático nos EUA, este é largamente utilizado 

para o transporte de mercadorias, para além de serviços de pesca e barcos de recreio e 

serviços de passageiros que conecta muitas ilhas do país e áreas costeiras remotas. 

Existem vários e grandes portos nos EUA que incluem o de Nova Iorque, New Orleans, 
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Houston e Los Angeles. O New York Harbor é constituído por parte do porto de Nova 

Iorque e Nova Jersey, na foz do rio Hudson. É um dos maiores portos naturais do 

mundo, tendo importantes usos comerciais. 

 

4.2. Canadá 

 A distribuição dos produtos da Ballet Rosa no Canadá deverá ser facilitada, não 

só por esta fazer parte da CETA, mas também pelo fato de este mercado ter uma boa 

rede de infraestruturas de transportes. 

O Canadá é um país de enorme dimensão territorial e o transporte e logística 

dependem precisamente de onde estão os seus clientes, é por isso necessário perceber 

quais os principais clientes da Ballet Rosa, e perceber se estes estão bem servidos por 

infraestruturas logísticas, que facilitem a movimentação de produtos e serviços. O 

Canadá é um país com uma grande dimensão, o que faz com que tenha também uma 

vasta rede rodoviária com mais de 1400000Km de estradas. O sistema rodoviário gera 

um à volta de 35% do PIB total do transporte, sendo que as estradas são o principal 

meio de transporte de passageiros e mercadorias do país.  

A rede Trans-Canada atravessa todo o país e é uma das mais longas rodoviárias 

do mundo, com 8030km de extensão, sendo a via Express Macdonald-Cartier que passa 

por Toronto e é a via mais movimentada da América do Norte e consequentemente uma 

das mais movimentadas do mundo. 

A rede ferroviária do Canadá funciona em todo o país, desde Halifaz, Nova 

Escócia, Vancouver, Prince Rupert, Bristish Columbia. Os comboios no Canadá são 

seguros e confortáveis e tem uma rede de 72 212 km de vias férreas operacionais. A 

Canadian National Railway e a Canadian Pacific Railway são as duas principais 

companhias ferroviárias do país, operacionalizando em toda a América do Norte. Em 

média existe por ano mais de 358 milhões de toneladas de mercadorias e cerca de 4,33 

milhões de passageiros e o PIB médio anual ronda os 10,4 bilhões de receitas totais dos 

serviços ferroviários. 

Uma vez mais a dimensão territorial do Canadá, influencia fortemente o 

movimento aéreo do país, uma vez que as pessoas costumam viajar entre as principais 

cidades de avião, aliás todas as principais cidades têm aeroportos com voos regulares. A 

rede aérea canadiana constitui cerca de 9% do PIB do sector dos transportes no Canadá 

e esta rede integram 10 aeroportos internacionais principais e 300 aeroportos de menor 

dimensão. A maior companhia aérea do país é a Air Canada, que realiza voos quer 
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domésticos quer internacionais, com mais de 180 destinos nos cinco continentes e em 

2013 serviu cerca de 35 milhões de clientes.  

O Canadá beneficia da assinatura do acordo de céus abertos entre os EUA-

Canadá e com isso também a Ballet Rosa irá beneficiar no sentido de transportar a 

mercadoria entre estes dois países. A rede de aeroportos do Canadá lida com mais de 

200 mil passageiros por ano e os principais aeroportos do país são o Aeroporto 

Internacional Toronto Pearson, o Aeroporto Internacional de Vancouver e o Aeroporto 

Internacional Pierre Elliott Trudeau em Montreal.  

O Canadá tem uma vasta rede de portos de águas, sendo uma das redes mais 

significativas a nível mundial. É através do mar que o Canadá abre as suas portas para a 

costa do Pacífico e Atlântico abrindo-se ao mercado europeu e ao asiático, além de que 

o St. Lawrence Seaway fornece serviços portuários que se expande a vários locais no 

Canadá e nos Estados Unidos. Também os grandes lagos oferecem serviços de logística 

intermodal para as províncias centrais do Canadá e para os EUA. 

No que diz respeito a rede marítima e aquática, o Canadá é um líder na 

disponibilidade de infraestruturas e acessibilidade, para fornecer a distribuição dos 

produtos para localizações globais. O Porto de Vancouver é o principal porto do 

Canadá, sendo o principal porto de exportação estrangeira para a América do Norte, 

passando por volta de 75 milhões de dólares por ano, de mercadorias. Além disso está 

bem servido por uma rede intermodal entre rodovias e eixos ferroviários, que servem de 

porta de entrada, dentro e fora do Canadá e da América do Norte. Existem ainda outros 

importantes portos no Canadá que servem não só todo o país como os EUA, e que são 

importantes portas de importações e exportações de todo o mundo, tais como, o porto de 

Halifax, o porto de Quebec, ou o Porto de St. Lawrence Seaway em Montreal. 

 

 

5. Estratégia de Marketing Internacional 

  

5.1. Forças de Estratégicas (Modelo de Porter)  

 

Forças de Mercado  

•  Existe uma convergência dos estilos de vida e gostos nos EUA e no 

Canadá em relação ao produto Ballet Rosa que é um produto Europeu e isso reforça a 

entrada da Ballet Rosa neste mercado. Além disso a estrutura dos canais de distribuição 
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são também eles muito semelhantes o que irá facilitar a comercialização do produto 

Ballet Rosa no mercado. Apesar de tudo a Ballet Rosa pode-se deparar com algumas 

dificuldades de entrada neste mercado sobretudo por ser uma marca “nova” e 

“estrangeira”. 

 

Forças de Custos 

•  Aqui encontram-se alguma dificuldade uma vez que a 

internacionalização para este mercado terá custos muito elevados, apesar de que a Ballet 

Rosa conta financeiramente com apoios do QREN. Relativamente a decisão da 

localização de produção esta continuará a ser produzida na sede pois os custos de 

deslocação de produção para o mercado norte-americano são muito mais elevadas. A 

Ballet Rosa terá assim uma participação no mercado global em que tem toda a sua 

produção centralizada em Portugal e faz posteriormente a distribuição global. 

 

Forças do Governo 

• Também aqui a Ballet Rosa pode-se deparar com algumas dificuldades 

de entrada no mercado devido as infraestruturas jurídicas, nomeadamente no que diz 

respeito as taxas alfandegárias. 

 

Forças competitivas 

• A Ballet Rosa tem um produto competitivo, pois tem elementos de 

qualidade especialmente nas suas matérias-primas, uma vez que apresenta um produto 

todo ele “made in Europa” e isso traz valor acrescentado, já que este é um label 

importante para o consumidor norte-americano. Além disso tem uma mão-de-obra com 

aptidões e com um custo mais baixo relativamente ao mercado norte-americano.  

Ganha assim a vantagem através de economias de escala organizando assim o 

seu processo produtivo, centralizado na sua sede, por forma a alcançar a máxima 

utilização dos seus fatores produtivos envolvidos no processo e como já referido estão 

todos centralizados na Europa. Assim, com esta estratégia a Ballet Rosa procura como 

resultado baixos custos de produção e consegue ganhar alguma força competitiva no 

mercado norte-americano. 
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Estratégia, Estrutura e Rivalidade entre os concorrentes 

Aqui a Ballet Rosa encontrará algumas dificuldades uma vez que a lista de 

concorrentes é elevada e muitos destes já estão bem enraizados neste mercado. Além 

disso podem alterar a sua estratégia de ação para enfrentar a concorrência da Ballet 

Rosa.  

A Ballet Rosa deve ter, por isso que ser competitiva por forma apresentar o 

melhor produto com a melhor qualidade desde as matérias-primas à produção. A Ballet 

Rosa tem conseguido manter um nível de qualidade europeu e por isso pode conseguir 

fazer frente aos seus concorrentes. Além disso apresenta preços competitivos e este 

pode ser o fator chave para alcançar potenciais clientes no mercado norte-americano. 

A expansão no mercado internacional, fundamental ao crescimento dos negócios 

da empresa, requer recursos para desenvolvimento de uma coleção de novos produtos 

que resulte de um estudo de uso, de materiais, e de tendências de forma a dotar as peças 

da marca de qualidade funcional, material e estética, e esta é a marca da Ballet Rosa 

associada a estes valores quer internos quer externos. Apesar de a Ballet Rosa usar uma 

estrutura de estandardização a verdade é que terá que adaptar alguns dos seus produtos 

ao estilo multicultura e divergente, existente nos EUA e no Canadá 

A Ballet Rosa, ao entrar no mercado da América do Norte, pretende assim 

reforçar o seu posicionamento internacional, e no qual já criou o seu valor, com uma 

lista de fortes clientes, tendo ainda ambição para a criação de novas coleções, mais 

arrojadas e tecnologicamente mais avançadas, que se prevê ser um fator de sucesso para 

o mercado internacional.  

Este mercado, no seu conjunto tem uma grande dimensão de mercado, quer a 

nível económico-financeiro, quer a nível da dança, especialmente o ballet, por isso 

mesmo tem também um grande número de concorrentes diretos o que irá acarretar 

maiores riscos. 

Tendo em conta a filosofia da marca Ballet Rosa, os principais concorrentes a ter 

em conta são os verdadeiros fabricantes de vestuário de dança quer dos EUA e Canadá, 

quer de renome internacional que marcam presença neste mercado (os quais foram 

identificados numa lista anexa apresentada). 

 

Poder de Negociação dos Clientes  

Os clientes exigem mais qualidade por um menor preço de bens e serviços e é 

isso que a Ballet Rosa tenta oferecer aos seus clientes. Aliás o potencial cliente do 
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mercado da América do Norte rapidamente perceberá estas características e não terá 

problemas em adquiri o produto Ballet Rosa.  

Este é um cliente com forte poder de compra e por isso tem o poder de jogar 

com os preços de mercado e isto deverá influenciar o preço do produto Ballet Rosa.  

Este consumidor, quer estadunidense quer canadiano, gosta de estar informado 

sobre o novo produto e apesar de o consumidor dos EUA ter uma mente aberta para 

experimentar novos produtos o consumidor do Canadá em algumas situações têm 

características mais tradicionalistas, por isso a estratégia da Ballet Rosa deve passar por 

uma forte comunicação para dar a conhecer detalhadamente o seu produto neste 

mercado. 

O consumidor da América do Norte, por ser um consumidor internacional, 

sofisticado, atento as últimas novidades e com elevados padrões de qualidade, irá 

acrescentar valor a Ballet Rosa incentivando a inovação e fazendo com que a marca se 

concentre no cliente, podendo assim constituir uma base de clientes. 

 

Poder de Negociação dos Fornecedores 

A Ballet Rosa tem uma fonte de poder no que diz respeito a sua base de 

fornecedores de matérias-primas e que apoiam direta e indiretamente na execução das 

atividades primárias da empresa, exemplo disso é a cooperação com os fornecedores 

que garante um conjunto de capacidades e de transferência de informação e 

conhecimento entre a empresa e os seus fornecedores, que é essencial para a confeção 

de produtos de qualidade. 

 

Ameaça de Entrada de Novos Concorrentes 

A entrada nestes dois mercados não será facilitada pelas barreiras 

governamentais, como as taxas alfandegárias ou os impostos, sobretudo nos EUA e será 

por isso mais complicado competir com os seus concorrentes que já estão enraizados no 

país.  

A Ballet Rosa deve por isso procurar ter acesso aos melhores canais de 

distribuição e para isso, antes de entrar no mercado, deve contactar com agentes locais e 

deve conseguir potenciais parceiros locais que já conheçam o mercado, para que assim 

consiga entrar sem que estas barreiras sejam a sua maior dificuldade na sua 

internacionalização para o mercado quer dos EUA, quer do Canadá. 
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Ameaça de produtos substitutos 

Este é um mercado em que o produto é de nicho e portanto a ameaça de produtos 

substitutos não é muito grande. São poucos os produtos, que analisados, desempenham 

funções equivalentes ou parecidos para afetar a empresa. Esses bens substitutos, como 

sejam os bens de prática de desporto amadora, podem limitar os lucros em tempos 

normais. 

Estes bens substitutos podem influenciar a relação preço/rendimento da Ballet 

Rosa, mas não de forma muito intensa uma vez que não há um produto direto que 

desempenhe as funções do vestuário de ballet. 

 

5.2. Análise PEST 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor 

 

 

5.2.1. EUA 

Fatores 

 
Descrição das “Driven Forces” 

Potencial de 

negócio 

 

Politico - 

Legais 

 

 República Federal (50 Estados); 

 Forte Democracia; 

 Risco político – AA (AAA = risco 

 

Apesar das barreiras 

alfandegárias este é 

um país 

Figura 12: PEST 
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menor; D = risco maior); 

 Dificuldades de acesso ao mercado; 

 Rotulagem rígida sobre os produtos 

exportados; 

 Sistema pautal dos EUA, baseado no 

HTSUS – Harmonized Tariff Schedule of 

the United States, é simples, beneficiando 

a União Europeia; 

 Normas de segurança dos produtos 

próprias; 

 Não aplicação de IVA, mas aplicável em 

alguns Estados as Sales Taxes. 

 

politicamente 

estável e por isso 

não há risco de 

rotura e portante há 

potencial de 

negócio. 

 

Económicos 

 

 Maior economia do mundo;  

 Mercado aberto ao exterior; 

 Risco de estrutura económica: A (AAA = 

risco menor; D = risco maior); 

 Competitividade (2014-15) 3º; 

 Facilidade Negócios (2015) 7º; 

 Transparência (2013) 19º; 

 Ranking Global (EIU, entre 82 países) 7º; 

 Paridade do poder de compra foi em 2013 

de $16.72 triliões (1º país no ranking 

mundial); 

 $1.575 Triliões em 2013 (3º país no 

ranking mundial); 

 $2.273 Triliões em 2013 (2º país no 

ranking mundial). 

 

 

Uma economia 

muito forte, em que 

existe um forte 

poder de compra e 

que tem uma forte 

balança comercial, é 

portanto um país 

com um forte 

potencial de 

negócio. 

 

 

 

 

 

 Terceiro maior país do mundo; 

 4º País mais populoso do mundo com 

318,892,103 pessoas (Julho 2014 est.); 

 

Por ser um dos 

países socioculturais 
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5.2.2. Canadá 

 

Socioculturais 

e 

Demográficos 

 Com um crescimento populacional de 

0.77% (2014 est.); 

 Expectativas de vida à nascença 79.56 

anos; 

 Taxa de desemprego 17.3%; 

 Taxa de literacia de 99%; 

 Mão-de-obra qualificada; 

 A obesidade é um dos principais 

problemas de saúde; 

 São uma nação multicultural; 

e demográficos mais 

desenvolvidos do 

mundo há espaço 

para o 

desenvolvimento do 

negócio. 

 

Tecnológicos 

 

 Líder em pesquisa científica e em 

inovação tecnológica desde o século 

XIX; 

 País tecnologicamente mais poderoso do 

mundo; 

 Estes possuem níveis de consumo 

tecnologicamente avançados; 

 Quase metade dos lares têm acesso à 

banda larga; 

 País altamente desenvolvido a nível 

logístico. 

 

É um país 

tecnologicamente 

avançado, o que 

permite a 

negociação a longa 

distância, através 

das tecnologias de 

informação, por 

exemplo, permite 

uma distribuição e 

comercialização 

mais avançada e 

eficaz, o que 

potencializa o 

negócio. 

Fatores 

 
Descrição das “Driven Forces” 

Potencial de 

negócio 

 

Politico - 

Legais 

 

 Democracia parlamentar, uma federação, 

e uma monarquia constitucional; 

 

Apesar das barreiras 

alfandegárias este é 
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 Forte Democracia; 

 Risco político – AA (AAA = risco 

menor; D = risco maior); 

 Algumas dificuldades de acesso ao 

mercado; 

 Maioria dos bens pode entrar livremente 

no Canadá, através do modelo de 

comércio livre; 

 Sistema de quotas e pode que inclui a 

categoria dos têxteis; 

 Rotulagem dos têxteis é regulada no 

Textile Labelling Act; 

 Cada etiqueta deve conter uma 

representação no que diz respeito ao teor 

de fibra têxtil; 

 Obrigatoriedade dos rótulos e etiquetas 

conterem as duas línguas oficiais (inglês 

e francês); 

 Qualidade técnica bastante exigente, 

para que os bens que entram no país 

estejam conforme a regulamentação 

canadiana; 

 Os aspetos ligados a segurança são 

fundamentais para a entradas dos 

produtos nos Canadá; 

 Sistema pautal segue o Sistema 

Harmonizado de Designação e 

Codificação de Mercadorias (SH) e os 

direitos aduaneiros que recaem sobre a 

importação de mercadorias; 

 A maioria dos produtos importados estão 

sujeitas às imposições aduaneiras 

decorrentes da aplicação da Cláusula da 

um país 

politicamente estável 

e por isso não há 

risco de rotura e 

portanto há potencial 

de negócio. 

Além disso com o 

acordo CETA será 

mais fácil entrar 

neste mercado sem 

demasiadas 

complicações 

alfandegárias.  
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Nação mais favorecida (MFN tariff); 

 Direitos aduaneiros do valor de FOB e 

não CIF recai ainda o Imposto sobre 

Vendas e Serviços (Goods and Services 

Tax – GST) à taxa de 5%; 

 A CETA terá um lugar importante na 

aplicação de um desmantelamento 

tarifário no comércio entre as partes, o 

que irá facilitar o acesso das mercadorias 

comunitárias ao mercado canadiano. 

 

Económicos 

 

 É um dos países mais desenvolvidos do 

mundo; 

 Economia aberta, sofistica e de grande 

dimensão; 

 Grau de abertura ao comércio 

internacional de 61,9% em 2014. 

 11º Maior economia do Mundo em 

termos de PIB; 

 País recetor de grande investimento 

estrangeiro; 

 País industrializado de alta tecnologia; 

 Sistema de orientação para o mercado 

económico; 

 Elevados padrões de vida; 

 Consumo privado a aumentar ao longo 

dos últimos anos; 

 A paridade do poder de compra em 

2013 foi de $1.518 triliões; 

 Ranking Global segundo o Ranking da 

EIU – Economist Intelligence Unit, em 

2014 estava na 5ª posição. 

 

Com uma economia 

forte, em que existe 

um forte poder de 

compra e que tem 

uma forte balança 

comercial, é portanto 

um país com um 

forte potencial de 

negócio. 
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Socioculturais 

e 

Demográficos 

 Segundo maior país do mundo em 

termos territoriais, 

 População de 34,834,841 milhões de 

habitantes; 

 País bilingue - inglês e francês; 

 Percentagem de crescimento 

populacional de 0.76%; 

 Média de idade é de 41.7 anos; 

 Expectativas de vida à nascença 81.67 

anos; 

 Taxa de desemprego situa-se nos 6.6%; 

 Taxa de literacia de 99%; 

 Mão-de-obra qualificada; 

 Boas infraestruturas que oferecem um 

bom desenvolvimento humano; 

 8º Lugar no Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo, em 2014. 

 

Por ser um dos 

países socioculturais 

e demográficos mais 

desenvolvidos do 

mundo há espaço 

para o 

desenvolvimento do 

negócio. 

 

Tecnológicos 

 

 É um país industrial com um sector de 

ciência e tecnologia altamente 

desenvolvido; 

 Quanto ao investimento e 

desenvolvimento o Canadá tem um PIB 

investido de 1,88%; 

 85% Da população tem acesso a 

Internet; 

 Existe no Canadá um Departamento de 

Defesa Nacional, que responde às 

necessidades científicas e tecnológicas 

das Forças canadianas. 

 

É um país 

tecnologicamente 

avançado o que 

permite a negociação 

a longa distância, 

através do TIC, por 

exemplo, o que 

potencializa o 

negócio. 
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6. Componentes de ativação da estratégia de acordo com o 

elemento SWOT 

Para um melhor diagnóstico estratégico da atuação no mercado internacional, 

por parte da Ballet Rosa, é analisado, neste ponto, quais as componentes de ativação 

estratégica, de acordo com as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. 

Assim, depois de já identificados os elementos chave para cada ponto no capítulo III, no 

ponto 5, este ponto permitirá identificar as ações necessárias para estabelecer as 

prioridades da análise SWOT bem como as ações estratégicas. 

 

Forças Ações 

 Foco estratégico claro e diferenciador; 

 Top de qualidade e inovação de design; 

 Capacidade de gestão de marca; 

 Capacidade de comunicação multilíngue 

e por canais sofisticados 

 Qualidade da produção (matérias, cortes, 

confeção) 

 Flexibilidade e personalização para 

adaptar a preferências de clientes 

individuais; 

 Capacidade de gestão das parcerias 

 Preço acessível;  

 Base de consumidores internacionais de 

importante valor, sofisticada, atenta às 

últimas novidades; 

 Resposta rápida às variações da procura; 

 Competências da gestão em mercados 

internacionais 

 Equipa experiente e com competências 

consolidadas na componente comercial e 

produtiva 

 

 

 

 Incrementar comunicação com 

novos catálogos; 

 Incrementar parcerias 

 Potenciar comunicação com site  

 Potenciar comunicação com 

newsletter 

 Incrementar comunicação com 

novo portal de cliente; 

 Identificar novos eventos, de 

dança e feiras internacionais. 

 Facebook; 

 Twitter; 

 Novo catálogo de venda 

personalizada. 
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Oportunidades Ações 

 Nicho de mercado emergentes à escala 

global (vantagem competitiva); 

 Continuo esforço por marcar a diferença 

no mercado têxtil e do vestuário; 

 Capacidade de desenvolvimento de novas 

coleções que resultem do estudo de uso, de 

materiais, e de tendências de forma a dotar 

as peças da marca de qualidade funcional, 

material e estética; 

 Preço de mão-de-obra competitivo face ao 

mercado global; 

 Qualidade associada ao “made in 

Portugal”; 

 Uso dos incentivos financeiros do Estado 

Português para expansão da 

internacionalização. 

 

 Prospeção de novos mercados; 

 Desenvolvimento de novas 

coleções; 

 Inovação em produto; 

 Maior presença em feiras 

internacionais. 

 Recrutamento de um designer 

dedicado a tempo inteiro à 

marca. 

 Maior investimento na área 

produtiva 

 Maior investimento em 

máquinas. 

 

Fraquezas Ações 

 Fraca capacidade financeira para 

alavancar a internacionalização da 

empresa; 

 Falta de capacidade de adaptação a novos 

mercados; 

 Fraca notoriedade no mercado 

internacional; 

 Estratégia de comunicação aquém do 

desejável. 

 Insuficiente integração de novos canais 

de venda e comunicação. 

 Procura de novos instrumentos 

de financiamento; 

 Recolha de informação e 

estudos de mercado; 

 Maior aposta em feiras; 

 Novos catálogos; 

 Novo site Ballet Rosa. 
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Ameaças Ações 

 Forte concorrência e já estabelecidos no 

mercado; 

  Sazonalidade do produto; 

  Conjuntura económico-financeira 

desfavorável; 

  Globalização do mercado e mão-de-obra a 

baixo custo de países terceiros. 

 Perceção pelos clientes da força da 

concorrência 

 

 Prospeção de novos mercados; 

 Desenvolvimento de novas 

coleções; 

 Inovação em produto; 

 Presença em feiras 

internacionais. 

 

 

7. Caracterização dos segmentos prioritários 

A segmentação do mercado pode ser definida como a adaptação ou resposta do 

produto a procura de mercado através de uma estratégia de marketing às necessidades 

dessa procura, satisfazendo um conjunto de consumidores-alvo (Kotler, Philip, 2008). 

A estratégia de posicionamento de mercado da Ballet Rosa passa pela 

caracterização dos segmentos prioritários nos mercados em que quer estar presente. Esta 

estratégia passa por uma vocação claramente orientada para o consumidor e pretende 

avaliar constantemente os gostos e necessidades dos consumidores-alvo para adaptar os 

seus produtos ao nível qualitativo, quantitativo e técnico. Esta estratégia ajuda assim a 

perceber quais os segmentos pertinentes constituir e a perceção do potencial de vendas 

quer nos EUA, quer no Canadá. Para identificar os segmentos prioritários nestes dois 

mercados identificamos quais os grupos, entidades ou pessoas que se identificam com a 

Ballet Rosa e que partilham de características comuns, neste mercado. 

Aquilo que a Ballet Rosa oferece são modelos técnicos de vestuário na área da 

dança e do ballet em particular, a um preço acessível, com entregas rápidas e tornando 

flexível o produto aceitando mudanças e personalização, objetivo esse que tem sido 

bem-sucedido. Verifica-se assim, por parte da Ballet Rosa, um esforço por marcar a 

diferença no mercado têxtil e de vestuário ao direcionar a sua produção para um 

segmento de nicho de mercado específico e em que cedo se apercebeu da necessidade 

dos seus clientes. 

Identificamos o segmento de mercado, dos EUA e do Canadá, por consumidores 

com um forte poder de compra, e muito consumista, mas que gosta da relação de 
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preço/qualidade característica essa que a Ballet Rosa pode apresentar, pois é cunho da 

Ballet Rosa aliar o preço a qualidade, este é, por isso, um consumidor com um forte 

potencial de consumidor-alvo da marca. Por serem consumidores com características 

muito semelhantes verifica-se, na análise ao processo de compra, que quer os 

estadunidenses, quer os canadianos, tendem a despender um elevado volume na sua 

despesa de produtos de vestuário e acessórios, o que é favorável para a Ballet Rosa 

atingir o seu consumidor final. 

O consumidor dos EUA é por natureza muito exigente e os consumidores 

canadianos apreciam um serviço de venda de alta qualidade e por isso a Ballet Rosa 

deve escolher o seu segmento-alvo, retalhistas que consigam atingir o nível de 

qualidade que os norte-americanos exigem, para que possa chegar ao consumido-alvo 

final. O consumidores-alvo, Ballet Rosa, caracterizam-se por serem praticantes de 

dança, maioritariamente mulheres, numa faixa etária compreendida sobretudo entre os 5 

e 25 anos. 

 

8. Modos de Entrada (Exportação) 

A exportação apresenta-se como a forma mais fácil de se entrar zona leste dos 

EUA e do Canadá, uma vez que não exige a deslocação da empresa para um outro país e 

permite que a gestão seja feita no país de origem.  

No que a Exportação diz respeito, podemos dizer que este é o modo de entrada 

no mercado internacional mais comum e talvez com menores riscos, podendo-se 

distinguir por direta ou indireta. A exportação indireta é a mais adequada para as 

empresas que não possuem experiência internacional. A exportação direta exige um 

maior envolvimento da empresa no que diz respeito à recolha de informação acerca dos 

mercados, ao contrário da exportação indireta.  

Assim o modo de entrada nestes dois mercados será através da exportação direta. 

A exportação direta exige um maior envolvimento da empresa no que diz respeito à 

recolha de informação acerca dos mercados, mas dá, à Ballet Rosa, um maior controlo e 

experiência internacional. 

A Ballet Rosa deve assim apostar na exportação direta através de intermediários, 

que no caso são os retalhistas, recorrendo por isso a lojas multimarca que se adaptem ao 

estilo da marca, ou através de agentes inseridos no mercado estrangeiro que 

comercializem os seus produtos sem que a empresa se tenha que deslocar do país. 
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9. Adaptação e estandardização 

A Ballet Rosa segue uma estratégia de estandardização. Uma estratégia baseada 

sobre a criação de valor e integração global, ganhando assim vantagem competitiva 

através da redução de custos e que pode ser alcançada através da estandardização e da 

realização de economias de escala global.   

Esta estandardização é conseguida através dos catálogos que a Ballet Rosa dá a 

conhecer aos seus clientes. Apesar da estandardização, a verdade é que a marca inclui 

elementos de adaptação do seu produto a diferentes culturas, pois através dos modelos 

que oferece, dá a possibilidade ao cliente de fazer algumas alterações, atendendo as 

necessidades dos potenciais consumidores, tornando flexível o produto aceitando 

mudanças e personalização e este objetivo tem sido bem-sucedido, mas tal não implica 

propriamente uma adaptação do produto mas sim uma seleção dos modelos, já 

existentes consoante o clima ou a cultura.  

A Ballet Rosa marca pela diferença, pois por um lado apresenta um produto 

estandardizado, ganhando assim a sua vantagem competitiva, mas no qual é possível 

fazer pequenas alterações, pré-definias, para que o cliente tenha o produto adaptado ao 

seu estilo. Assim a Ballet Rosa entrará no mercado da América do Norte, sem sentir a 

necessidade de adaptação radical dos seus modelos, logo resulta ainda significativas 

economias de escala na produção, distribuição e gestão. Esta abordagem permitirá 

estabelecer uma imagem de marca global e introduzir facilmente novos produtos num 

grande número de mercados em simultâneo. 

Esta integração global através da entrada nos mercados pretendidos, pela 

estandardização, irá coordenar as atividades a nível global da cadeia de valor, com um 

objetivo claro, que é o de criar sinergias e eficiência a nível mundial, no sentido de 

aproveitar algumas das semelhanças entre estes dois países (Canadá e EUA) e Portugal 

(Europa).  

Em conclusão, a estratégia da Ballet Rosa passa pela estandardização do produto 

e por uma comunicação uniforme, pois para além de a empresa ter poucos recursos 

económicos, a empresa apresenta um produto com necessidades similares globalmente e 

por isso necessita apenas de uma adaptação do produto de acordo com a necessidade do 

cliente. 
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10. Distribuição e comercialização 

Como já foi mencionado a estrutura de comercialização da Ballet Rosa passa 

pela venda direta através de intermediários (retalhistas) em lojas multimarca, que se 

adaptem e se identifiquem ao estilo Ballet Rosa, passando por um nível de distribuição 

do produtor ao retalhista. 

Está estratégia é aquela que a Ballet Rosa tem vindo a utilizar e pela qual tem 

sido bem-sucedida e que por isso pretende continuar a usar no mercado da América do 

Norte, pois torna-se mais vantajosa, visto que o investimento é mais reduzido o que, por 

consequência, trará menores riscos, tendo ainda a vantagem de estes retalhistas terem já 

competências e conhecimentos do mercado, facilitando não só a penetração da Ballet 

Rosa no mercado, como também o acesso do consumidor a marca. 

Devido a dimensão territorial e da heterogeneidade a estratégia da Ballet Rosa 

passa por uma distribuição localizada por regiões. Assim, a introdução no mercado 

iniciara-se primeiramente pela região Nordeste dos EUA (Nova Iorque e New Jersey) e 

pela costa leste do Canadá (Ontário e Quebeque). Esta parece ser aquela com maior 

potencial até por que é nesta região que se encontram as regiões metropolitanas com 

maior poder económico dos EUA, nomeadamente nas cidades de New York e Newark 

(EUA) e Toronto e Montreal (Canadá), além disso esta região do leste da América do 

Norte, continua a ser plataforma de afirmação de tendências de consumo a nível 

mundial. Depois de ter uma posição forte nesta região a Ballet Rosa irá posteriormente 

ramificar-se por outras regiões que tenham potencial de negócio. 

A Ballet Rosa deverá ter como objetivo chegar ao seu potencial cliente através 

de feiras internacionais do sector da dança, onde conhecerá os seus potenciais clientes 

mas também onde os próprios podem conhecer a marca.  

Também a escolha de agentes competentes e especialistas na área da dança e 

sobretudo do vestuário de dança, serão um fator fundamental para uma melhor 

distribuição e comercialização do produto, pois estes têm já um vasto conhecimento do 

mercado e muitas vezes têm já uma carteira de clientes e contactos que podem interessar 

a Ballet Rosa. 

Estas iniciativas de criar canais que são consistentes tem como objetivo o 

crescimento do negócio pelo resto do país. Deve-se ter em atenção que este mercado, 

para além um de ter uma grande dimensão territorial, também é um mercado muito 

competitivo e o sector de atuação da Ballet Rosa é um mercado de nicho, apresenta-se 
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assim como uma proposta de distribuição e comercialização com um valor elevado que 

pode acarretar alguns riscos, a Ballet Rosa, deve por isso estar bem preparada e ter um 

bom conhecimento do mercado, com uma equipa competente para poder dar resposta a 

todas as necessidades do mercado. 

 

 

11. Estratégia de Marketing Mix Internacional 

Uma vez que a marca tem uma grande conotação internacional a estratégia de 

comunicação, passa por uma estratégia de marketing centrado na especialização.  

 

 Produto 

A Ballet Rosa tem uma política do produto adaptado a nível internacional, 

porque desde cedo se apercebeu da potencialidade de comercialização noutros mercados 

externos. Entra assim no mercado claramente com uma vocação internacional e dirigida 

para o consumidor que não quer só mais uma peça de vestuário de dança, o consumidor 

quer uma peça que se adeque as suas necessidades reais como bailarina (o).  

A Ballet Rosa utiliza assim uma política de adaptação do produto ao cliente, 

através de produtos de vestuário de dança, customizados a medida, distinguem-se ainda 

por modelos diferenciados, por cores, tamanhos ou combinações e que oferecem uma 

qualidade que o cliente irá reconhecer. O seu produto assenta numa política Gama 

média, ou seja, o potencial de vendas é importante e o produto, que a Ballet Rosa 

produz, tem preços apelativos no sentido de evolução da escolha do consumidor. Irá 

portanto manter a sua política no mercado dos EUA e do Canadá. 

 

 Preço  

A política de preços da Ballet Rosa, passa por uma política de fixação de preços 

internacionais existindo coerência entre os preços, não tendo em conta outros custos 

como sendo o custo de adaptação ou o custo de exportação que implica custo de 

transportes, direitos aduaneiros, taxas, entre outras. Esta política tem como objetivo 

proporcionar uma leitura homogénea dos preços, independentemente do país de destino.  

Uma vez que estamos a perspetivar a entrada no mercado da América do Norte, 

a política de preço terá de ser diferente, uma vez que terá que se ter em consideração os 

custos associados a entrada neste mercado, tais como os custos de exportação, encargos 
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aduaneiros, sales taxes ou alterações de etiquetagem exigidas por lei no sector têxtil e 

ainda despachos na origem e na distribuição e ainda o transporte. 

A Ballet Rosa deve também ter em atenção a influência da qualidade do seu 

produto, no que diz respeito ao preço final e por isso deve seguir uma política de preço 

premium e por isso deve se apresentar nos EUA e no Canadá como uma marca 

premium. 

 

 Distribuição 

A política de distribuição da Ballet Rosa, como já foi referido, é muito simples e 

passa pela distribuição da marca através de retalhistas, que podem ser lojas multimarca 

ou academia de dança / escolas de dança.  

Assim a estratégia de distribuição da Ballet Rosa é estabelecida de acordo como 

uma distribuição seletiva, pois é aquela que oferece menores custos e maior controlo, o 

que ajuda depois numa maior cobertura e controlo da distribuição do produto. 

Ao privilegiar uma relação B2B (Business-to-business), a Ballet Rosa impede o 

acesso a escolas e clientes dos seus clientes, assegurando uma maior transparência no 

seu canal de venda e evitando que existam atropelos à ação de venda das lojas que, 

desta forma, podem colocar as suas encomendas com maior confiança e sem receio de 

que os seus stocks sejam invendáveis, fruto de uma concorrência desleal por parte da 

marca, sua fornecedora.  

Esta estratégia de B2B é aquela que oferece menores custos e maior controlo, 

além disso ao privilegiar esta relação assegura uma maior confiança e evita que existam 

atropelos à ação de venda das lojas. 

 

 Promoção  

Quanto a estratégia de comunicação, a marca quer comunicar com o cliente de 

igual para igual, com o objetivo de fazer novos produtos, cada vez melhores e mais 

personalizados, pelos seus clientes, aliás a empresa apresenta de dois em dois anos, aos 

seus clientes, novas coleções inovadoras, que expõe através de catálogos, que são 

apresentados através de uma estratégia de força de vendas, passando assim a sua 

mensagem através do contacto direto com o cliente. O intuito da Ballet Rosa, ao optar 

uma estratégia de comunicação, baseada na força de vendas será o de rentabilizar e 

aproveitar as economias de escalas que a produção em série representa. 
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A empresa mantem uma colaboração na venda e produção, de uma coleção de 

uma das mais importantes bailarinas francesas de ballet, Isabelle Ciaravola, que durante 

anos dançou da companhia da Opera de Paris de Ballet, o que em termos de 

publicidade, passa uma excelente imagem da marca.  

Para o mercado que se pretende internacionalizar, a Ballet Rosa deve adaptar a 

sua comunicação. A marca conta com dois catálogos na sua produção, um essentiales, 

este é um catálogo com os produtos básicos que a empresa produtos e um outro catalogo 

o créateur, em que apresenta de dois em dois anos novas coleções aos seus clientes. 

Assim a marca irá apresentar, nestes dois mercados, o seu catálogo créateur 2015 a este 

mercado, pois este é aquele que oferece uma qualidade superior nos seus produtos e 

aqueles que melhor se adaptam ao estilo deste mercado. 

A primeira abordagem que será realizada nestes mercados será através de uma 

comunicação via email aos potenciais retalhistas localizados na zona estratégia que foi 

definida. Este email irá conter uma carta de apresentação da empresa, uma company 

profile e ainda o catálogo créateur, para assim dar a conhecer a empresa. 

A Ballet Rosa quer participar na feira internacional Atlantic Dance Retail Show. 

Esta feira realiza-se em três cidades dos EUA, em Baltimore, em Dallas e em Los 

Angeles, que se realiza todos os anos entre os meses de janeiro e fevereiro. Baltimore é 

a cidade que a Ballet Rosa tem um maior interesse em participar, uma vez que fica 

geograficamente mais próxima da zona em que a marca que apostar (NY e NJ). 

Esta feira pretende “You will come away energized about your business with 

new product knowledge and business strategies.” (Atlantic dance show, 2015), existindo 

uma grande interação entre os produtores da indústria e os retalhistas de todo o mundo. 

Existe ainda interesse em participar na United Dance Merchants of America 

(UDMA). Esta é uma feira em que se apresentam os principais projetos da indústria e 

empresas de dança, dando aos fornecedores oportunidades exclusivas de se conectar 

com estúdios, proprietários, lojas, diretores e professores dos EUA, que serão potenciais 

clientes para a Ballet Rosa. Esta feira acontece em três locais e em três datas diferentes 

que são eles Atlanta em 3 e 4 de outubro de 2015, em Secaucus em New Jersey nos dias 

10 e 11 de outubro de 2015 e em Chicago nos dias 17 e 18 de 2015. 

A Ballet Rosa deverá, ainda participar no Canadá no DAC: Conference, esta é 

uma conferência de empresas que se dedicam a fabricação de vestuário de dança, 

organizada pela DAC (The Dancewear Association of Canada) e que se reúnem 

anualmente, para a partilha de ideias, para network, criando uma rede de conhecimentos 
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e para o contínuo desenvolvimento da capacidade de servir a comunidade da dança. Está 

é por isso uma conferencia de grande importância para o sector da dança e da qual a 

Ballet Rosa tem interesse em se associar para se dar a conhecer neste sector no Canadá.  

A empresa pode ainda apostar numa comunicação mais forte através da 

publicidade em revistas da área, como por exemplo, a Dance Magazine, Magazine — 

American Dancer, a Dance Spirit ou a Pointe magazine, nos EUA e no Canadá nas 

revisatas Canada’s Dance Magazine, Dance Magazine, Dance International Magazine 

ou ainda a Dance Canada Quarterly. 

A visita pessoal aos principais clientes nas zonas estratégicas previamente 

definidas, são fundamentais para comunicar com o retalhista e portanto faz parte do 

plano da Ballet Rosa incluir essas visitas na sua estratégia. 

A publicidade pela internet é, nos dias de hoje, uma ferramenta de comunicação 

essencial e talvez das mais eficazes, para dar a conhecer a marca. Faz todo o sentido por 

isso que a estratégia da marca passe por uma campanha nas redes sociais como o 

Facebook (https://www.facebook.com/BalletRosa), redes essas conhecidas e 

preponderantes para a sociedade atual, além disso, as redes sociais são também dos 

meios de publicidade menos dispendiosos. A Ballet Rosa apresenta ainda a sua 

comunicação através do seu sitio na internet (http://www.balletrosa.com/pt), que está 

em evolução e que rapidamente se tornará um meio mais fácil de comunicação, em que 

a empresa se dá a conhecer, dá a conhecer os seus produtos e no qual os clientes 

(retalhistas) podem fazer as suas encomendas, tornando a comunicação mais simplista.  

A Ballet Rosa deve-se, apresentar nestes dois mercados, como uma marca 

vencedora, empreendedora e que arrisca, pois estas características são extremamente 

apreciadas pelos norte-americanos, além de se apresentar otimista e realizada, tal como 

o espirito dos norte-americanos, para que os potenciais clientes se possam identificar e 

criar simpatia com a marca. 

Desta forma, o objetivo da estratégia de comunicação da Ballet Rosa é muito 

simples obter resultados satisfatórios a curto/médio prazo, divulgando e dando a 

conhecer a marca por etapas, até que seja possível obter ótimos resultados, uma vez que 

a empresa é ainda muito recente no Mercado. 

Também as pessoas são fundamentais para o desenvolvimento da estratégia de 

marketing mix da Ballet Rosa, nestes dois mercados. Tal como acontece noutros 

mercados em que a empresa está presente, também aqui a Ballet Rosa deve tentar 

encontrar testimonial, ou seja, alguém que represente a marca nos EUA, através da 

https://www.facebook.com/BalletRosa
http://www.balletrosa.com/pt
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estratégia de promoção de personal selling, mas alguém que tenha já um conhecimento 

do mercado da dança e que seja reconhecido pelo mercado, para aceder mais facilmente 

aos retalhista, sendo esta uma forma direta de promoção. A Ballet Rosa deve também 

estar preparada com uma pessoa responsável na empresa que seja responsável 

diretamente pelo mercado americano, uma vez que este é um mercado com uma grande 

dimensão. A Ballet Rosa pode ainda optar por contratar um agente de vendas nos EUA 

que possa realizar o trabalho de encontrar potências clientes e potenciais testimonial 

para colaborar com a marca. 

 

  



116 
 

 

  



117 
 

Capítulo VI – Estágio Curricular na Ballet Rosa 
 

1. Tarefas realizadas ao longo do estágio 

O estágio curricular foi a melhor opção para o 2º ano do Mestrado em Negócios 

Internacionais. Este configura-se como uma união entre a formação académica e a 

formação profissional, pois foi por mim apercebido, mediante o estágio curricular, o 

funcionamento do mercado de trabalho, bem como as funções próprias de um 

internacionalista em contexto de negócios, através da participação em situações reais. 

Durante o período do estágio curricular, foi possível associar a componente 

teórica aprendida ao longo da formação académica com a componente prática, o que 

muitas vezes obriga, à procurar soluções reais que não foram aprendidas durante a 

formação académica, o que se torna essencial para poder encontrar o estilo próprio de 

atuação no mercado, nomeadamente no mercado internacional, não só através dos 

mercados para os quais inicialmente me foi proposto abordar, mas também com outros 

diferentes mercados com os quais a empresa trabalha e sobre os quais houve contacto 

durante o estágio curricular. 

Assim, depois de perceber a importância do Estágio Curricular, irei descrever a 

minha experiencial pessoal, ocorrida durante o meu Estágio Profissional na Ballet Rosa.  

O Estágio teve início no dia 6 de outubro de 2014 e foi finalizado no dia 6 de 

abril de 2015, teve portanto a duração de 6 meses. Foi desde logo estabelecido, com a 

empresa, um horário de trabalho equivalente ao horário de trabalho dos funcionários de 

escritório, ocorrendo de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.  

Desde logo foi assumida uma postura ativa, até porque a empresa não tinha 

nenhum departamento de internacionalização e apesar de estar presente em 15 países 

não tinha nenhuma estrutura de internacionalização definida. Assim, foi necessário: 

a. Perceber o funcionamento e evolução da empresa internamente; 

b. Perceber a cadeia de valor da empresa; 

c. Perceber o posicionamento da empresa perante o mercado internacional; 

d. Realizar 10 estudos de mercado onde a empresa tem uma presença mais 

proeminente; 

e. Selecionar quatro destes estudos de mercado e analisar o seu potencial de 

mercado com os comerciais da empresa. 

f. Colaborar com os comerciais na procura de novas abordagens de 

negócios em alguns destes mercados analisados. 
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g. Perceber o que se poderia concretizar para alavancar a 

internacionalização da empresa; 

h. Concretização do projeto de estágio, relativamente a internacionalização 

da Ballet Rosa no mercado dos EUA e do Canadá; 

i. Criar novos contactos e conhecimentos na empresa, sobre mercados 

internacionais. 

 

Foi definido, desde o início do estágio, um plano com as tarefas que seriam por 

mim desenvolvidas ao longo do estágio, sendo que desde cedo se elucidou que o 

principal objetivo da minha ação seria a persecução de um plano de internacionalização 

da empresa para dois mercados que a empresa muito ambicionava, os EUA e o Canadá. 

Para dar início ao meu estágio curricular foi necessário perceber o 

funcionamento interno da empresa. Para isso, a empresa forneceu dados essenciais para 

que assim conseguisse caracterizar e perceber a evolução da empresa, através da sua 

organização interna, como a sua constituição, o capital financeiro de constituição da 

empresa, o volume de negócios, qual o tipo de negócio praticado, que neste caso é o 

B2B, para assim poder perceber aquilo que a empresa oferece. Ficou-se ainda a 

conhecer, nesta fase qual a indústria a empresa trabalha, como funciona a sua produção, 

desde a escolha das matérias-primas, passando pelo corte e por fim pela costura. 

Foi necessário também perceber a cadeia de valor da empresa, através, por 

exemplo, composição dos Recursos Humanos, ainda a faixa etária, as habilitações 

literárias e ainda o trabalho desenvolvido por cada um dos funcionários.  

Foi essencial inteirar-me, pormenorizadamente, sobre toda a coleção Ballet 

Rosa, desde a coleção básica essentiales a coleção que estava prestes a ser lançada 

(janeiro de 2015) a coleção créateur 2015. Foi também essencial conhecer os seus 

principais fornecedores, quer de matérias-primas, quer de serviços de distribuição, para 

assim perceber qual o serviço que a empresa oferecer ao seu cliente. 

Durante este primeiro mês do estágio curricular, para além de se conhecer de 

forma minuciosa a empresa e o seu funcionamento, foi importante também a minha 

adaptação a esta, aos colegas de trabalho e ao método de trabalho exigido, para que 

pudesse prosseguir a concretização do estágio num bom ambiente de trabalho.  

Após a análise do funcionamento interno da empresa fez-se um enquadramento 

deste mercado de nicho, do vestuário de dança com enfoque para o ballet, no cenário 

internacional, para depois perceber o posicionamento da marca no mercado. Para isso, 
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foi essencial prosseguir um estudo sobre o mercado do vestuário da dança, sobre o seu 

funcionamento no mercado internacional, perceber ainda as principais teorias sobre o 

mercado de nicho e em que contexto a Ballet Rosa se enquadrava, para depois estar 

inteirada a quando do desenvolvimento dos objetivos do estágio. Além disso foi 

necessário perceber como funciona o mundo da dança, especialmente do ballet, para 

isso a empresa sugeriu a participação numa aula de ballet, numa académia de dança em 

Guimarães, utilizando o vestuário de dança que a Ballet Rosa oferece. Isto foi 

importante para assim perceber aquilo que os clientes deste tipo de produto procuram no 

seu artigo e para saber aquilo que a Ballet Rosa tem para oferecer. 

Ainda no início do estágio curricular, a empresa solicitou a realização de 10 

estudos de mercado, em 10 dos países em que está presente de uma forma mais ativa, já 

que estava presente nestes mercados sem conhecer as características essenciais destes 

países. Estes estudos são essenciais para a empresa conhecer estes mercados, 

económico-financeiramente, socialmente e culturalmente, para que assim possa marcar 

uma presença, mais proeminente nestes mercados.  

Assim, os países sobres os quais foram realizados os estudos de mercado foram 

os seguintes: 

a) Alemanha; 

b) Áustria; 

c) Bélgica; 

d) Espanha; 

e) França; 

f) Holanda;  

g) Itália;  

h) Japão; 

i) Reino Unidos; 

j) Suíça. 

Os principais tópicos abordados nestes estudos foram: 

a) Síntese estratégica do mercado, que inclui a caracterização geográfica e 

económica, a perceção da dimensão de mercado e potencial de negócio e ainda quais os 

principais centros de consumo e processo de decisão; 

b)  Análise profunda do mercado, através das variáveis incidentes sobre o 

comportamento de compra e da oferta; 

c) Análise da Concorrência; 
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d) Análise crítica do mercado para a internacionalização da Ballet Rosa; 

e) Análise e operacionalização da SWOT; 

f) Caracterização de segmentos prioritários; 

g) Pré-identificação de potenciais parcerias; 

h) Comunicação da Ballet Rosa no mercado; 

i) Investigação de eventos para eventual participação da Ballet Rosa; 

 

Após a realização destes estudos, estes foram apresentados e debatidos com o 

gerente/supervisor do estágio na empresa, de onde resultou a definição de um plano 

base de marketing estratégico, para países pré-selecionados, para uma atuação mais 

dinâmica, em Espanha, França e Inglaterra. Neste plano estratégico de marketing 

internacional, foram abordados os seguintes pontos: 

a) Marketing Mix direcionado (Promoção, Produto, Distribuição, Preço e 

Pessoas); 

b) Quantificação do mercado; 

c) Análise prospetiva no mercado. 

A partir deste plano estratégico, foi me dada a oportunidade de reunir com os 

comercias da empresa, para que em conjunto se pudesse direcionar a estratégia para 

cada mercado em especifico, de uma forma mais orientada para o negócio e marketing 

internacional. 

Estes estudos foram também a base para que conseguisse delinear um plano de 

internacionalização para os EUA e para o Canadá. Tendo em conta o âmbito do estágio 

e o seu objetivo final, foi assim iniciado em dezembro de 2014 um estudo, aprofundado 

dos mercados em questão. Isto para se poder chegar a ideias e pressupostos que 

levassem a conceção de um plano estratégico de internacionalização para o mercado da 

América do Norte. 

Para a concretização do objetivo principal deste estágio, ou seja, a análise de 

novos mercados para a intensificação da internacionalização da Ballet Rosa, no mercado 

dos EUA e do Canadá, foi delineado um plano com os principais pontos a abordar, em 

ambos os países, para que se conseguisse chegar ao planeamento de uma estratégia de 

internacionalização, assim os pontos de análise foram os seguintes: 

a) Caracterização económico-financeira; 

b) Dimensão do mercado e potencial de negócio; 

c) Relações Comerciais Bilaterais; 
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d) Variáveis incidentes sobre o comportamento de compra; 

e) Variáveis incidentes sobre a oferta.  

Despois deste estudo inicial foi então delineada uma Estratégia de 

Internacionalização, que incluía: 

a) Opção estratégica de internacionalização nos EUA e Canadá; 

b) Perfil de abordagem negocial; 

c) Infraestruturas Jurídicas e Logísticas; 

d) Estratégia de Marketing Internacional; 

e) Análise crítica do mercado para a internacionalização 

Assim, o objetivo de internacionalização da Ballet Rosa no mercado dos EUA e 

do Canadá, teve início com estudo aprofundado económico-financeiro de cada país, 

com apoio em estudos já realizados através da AICEP, do the economista, da CIA- the 

world factbook, da Bloomberg Business, da Statistics Canada ou ainda da U.S. Bureau 

of Labor Statistics, entre outros, os dados retirados destas fontes, foram essenciais para 

perceber qual a dimensão económico-financeira do mercado bem como o seu potencial 

de negócio, é através deste estudo que percebemos que este é um mercado com um 

grande potencial económico. 

Foi depois necessário perceber em que plano estavam as relações bilaterais 

comerciais de Portugal para os EUA e para o Canadá, para perceber de que forma a 

Ballet Rosa poderá se internacionalizar e desenvolver o seu negócio nestes países, para 

isso mais uma vez os estudos levados a cabo pela AICEP foram essenciais. 

O contributo da AICEP, não foi só dado através dos estudos, mas também 

através de comunicações diretas, entre mim e a AICEP de Braga, nomeadamente através 

da Dr.ª Marília Soares, com a qual tive uma reunião na sede da AICEP em Braga, assim 

como vários emails e telefonemas trocados, sobre a melhor forma de entrar nestes dois 

mercados, e ainda houve lugar ao esclarecimento sobre pautas alfandegárias. Através 

deste contacto foi possível um contacto posterior, telefónico e por email, com a AICEP 

de Toronto (Canadá), com o Dr. Raul Travado, assim como o contacto com a AICEP de 

Nova Iorque (EUA).  

A AICEP de Toronto e de Nova Iorque contribui para informações acerca do 

funcionamento real do mercado neste país, além disso, garantiram o apoio necessário a 

quando da entrada na Ballet Rosa nestes mercados, nomeadamente através das feiras 

internacionais do sector nos EUA e de um possível showroom no Canadá, por forma a 

dar as melhores orientações e patrocínio necessário. Houve ainda contacto com a 
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Câmara do Comércio e da Indústria Portugal – Canadá, que inicialmente se mostraram 

colaborantes, mas que depois se mostrou ser infrutífero. 

Durante o processo de procura da melhor solução de entrada no mercado e 

depois da ponderação da participação em feiras internacionais, já mencionadas, foram 

trocados emails, por mim e pela organização da feira UDMA, para que se pudesse 

perceber o funcionamento dessa feira internacional do sector. A parir destes emails foi 

possível a concretização de um plano que quantificava os gastos necessários a ter, à 

quando da entrada quer nas feiras, quer nas visitas aos potenciais clientes. 

Durante todo este processo foi realizada uma base de dados, de contactos com 

potenciais clientes, nas zonas estratégicas previamente definidas, para a Ballet Rosa 

exportar os seus produtos. Desta lista constam: 

a) Nome do potencial cliente; 

b) Morada, cidade, código posta e País; 

c) Contacto telefónico; 

d) Endereço de site e email. 

Depois de criada esta base de dados de contactos, foi realizada uma triagem 

preliminar de cada região quer dos EUA quer do Canadá, em que se procedo a perceção 

das distâncias geográficas entre as principais cidades e os principais clientes, para que 

se pudesse abordar as zonas de maior interesse para a Ballet Rosa iniciar a sua 

abordagem. 

Foi ainda criada uma base de dados de contactos de concorrentes, de prescritores 

e de eventos no mercado. Estas bases de dados foram e serão essenciais para o futuro 

contacto com potenciais clientes, para perceber quais as cidades de maior interesse para 

a venda do produto, para estar atento a eventos de interesse estratégico para a Ballet 

Rosa, para assim não ficar de fora do que de mais importante se passa no mundo da 

dança, nomeadamente do ballet, no mercado dos EUA e do Canadá. 

Na fase final do estágio foi, por mim, realizada uma carta de apresentação da 

empresa, uma company profile e uma lista de preços convertida de euro para dólares 

americanos e canadianos. Estes documentos são fulcrais, para dar a conhecer a empresa, 

numa primeira abordagem, via email, aos potenciais clientes, para que estes possam 

conhecer não só os produtos, através dos catálogos já mencionados, mas também os 

preços dos produtos, bem como a empresa em que estes são produzidos. 

É verdade que não se alcançou o prepósito final do plano estratégico, mas 

também o tempo de estágio não permitiria isso, pois estes planos estratégicos tem um 
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tempo necessário, que se tem que respeitar, para que não se corram riscos 

desnecessários. Esta estratégia do plano de internacionalização teve como objetivo 

orientar a empresa para ação nestes mercados, através da caracterização do perfil de 

abordagem ao mercado, de um guia de infraestruturas jurídicas e logísticas, da análise 

das forças estratégicas, da PEST, dos modos de entrada ou ainda da sugestão da 

estratégia de marketing mix internacional que a empresa deverá implementar nestes 

mercados. Aliás foram estes os objetivos do estágio e foram esses mesmos que por mim 

foram alcançados. 

 

 

2. Limitações e Recomendações à Ballet Rosa 

Este ponto do trabalho pretende ser uma avaliação sobre as limitações e 

recomendações sobre a internacionalização da Ballet Rosa no mercado dos EUA e do 

Canadá. Irão assim ser sugeridas algumas recomendações para a empresa e alguns 

aspetos a melhorar sobre a abordagem aos mercados internacionais. 

Foi notório deste logo que a empresa, como muitas empresas de PME, não tem 

uma estrutura preparada para o âmbito internacional, começando pelos seus recursos 

humanos limitados a estrutura necessária para a empresa. A quando do inicio deste 

estágio, existiam apenas duas pessoas dedicadas ao mercado internacional e que apenas 

se direcionavam para um mercado em especifico, nomeadamente para o mercado 

francês e espanhol. Ora sendo a Ballet Rosa uma empresa de caracter internacional, 

muito recente no mercado e que vende muito poucas quantidades para o mercado 

doméstico, seria de esperar que pelo menos tivesse uma pessoa que direcionasse todo o 

processo de internacionalização da empresa, através de uma estratégia definida, com um 

marketing mix bem preparado para enfrentar a concorrência. Assim, não se verifica uma 

condução que fizesse a ligação entre uma estratégia empresarial internacional e os 

recursos humanos necessários para a sua implementação. 

Esta falta de recursos humanos especializados em negócios internacionais 

dificultou o início do estágio curricular. Para que se ultrapassasse esta dificuldade muito 

contribuiu a pesquisa por projetos de internacionalização, bem como documentos 

disponibilizados pela AICEP, para que se pudesse iniciar o estágio de uma forma 

estratégia sobre a internacionalização de PME. Ainda assim estas ajudas não foram tão 
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eficazes quanto o necessário para este projeto, pois não existiam técnicos especialistas 

com quem pudesse partilha o trabalho desenvolvido durante o quotidiano.  

Ainda quanto as limitações fica a ideia de que mais ainda se poderia concretizar, 

nomeadamente com um contacto direto com as lojas retalhistas, por mim, pré-

selecionadas. Por falta de compatibilidade de calendário não foi possível a participação 

direta nas feiras pré-selecionadas nestes mercados, apesar de se ter concretizado um 

orçamento de gastos a ter com a realização dessas feiras, bem como ter existido um 

contacto, via email, com a organização das feiras. Relativamente a estas feiras, fica a 

sensação de que se podia ter feito um estudo mais exaustivo à cerca da participação da 

Ballet Rosa, nestas feiras internacionais, por forma a conseguir uma estratégia mais 

fiável. 

Quanto ao estudo dos mercados nem sempre foi possível conseguir dados 

atualizados sobre informações essenciais nomeadamente sobre o mercado do vestuário 

de dança, uma vez que este é um mercado muito restrito, o que se pode traduzir em 

alguma limitação de informação para o estudo de caso. 

A empresa entra nos mercados internacionais, na maioria dos casos, porque 

existem solicitações, via internet, de um cliente no exterior. Não tem por isso uma 

estratégia de entrada e o modo óbvio de entrada, acontece pela exportação indireta, nos 

mercados em que já tem uma estrutura definida o modo de entrada é pela exportação 

direta. O que acontece é não tem noção sobre qual é a melhor estratégia de 

internacionalização para cada mercado. 

Com tudo isto, basta referir que é necessário que a empresa se dedique a criação 

de uma estratégia de internacionalização e para isso deverá aumentar os seus recursos 

humanos, com mão-de-obra, especializada sobretudo em Negócios Internacionais e 

Marketing Internacional.  

É verdade que a empresa, ainda não tem a estrutura financeira necessária para a 

um quadro de pessoal elevado, mas pelo menos uma pessoa dedicada por inteiro a este 

assunto, que direcionasse o resto do pessoal, para um objetivo definido no mercado 

externo, ajudaria a empresa a dar o salto necessário para ganhar mais terro internacional 

e com isso aumentar os seus lucros. 

Por outro lado, a empresa conta com apoios financiados pelo Estado e pela 

União Europeia e isso é muito positivo para uma empresa que quer alargar o seu âmbito 

internacional. Por isso, será então necessário implementar as mudanças necessárias, já 

aqui apontadas. 
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Uma aposta na comunicação internacional será um ponto-chave para o seu 

reconhecimento internacional, especialmente nos países estratégicos, uma vez que a 

indústria do ballet vive muito da imagem e do reconhecimento, característica esta 

também associada aos consumidores dos EUA e do Canadá. As feiras internacionais, 

como já referidas, serão a melhor forma de a empresa se dar a reconhecer nestes 

mercados, por isso, a estratégia de entrada e de marketing, por mim desenvolvida, 

deverá ser aplicada, à quando da entrada nos mercados definidos. Também uma aposta 

forte nas redes de comunicação e no seu site, fará toda a diferença para se dar a 

conhecer no mercado internacional e para os consumidores entrarem mais facilmente 

em contacto com a empresa e assim a própria empresa obter um rápido feedback, quem 

muitas vezes faz toda a diferença para que a empresa por alterar ou manter um produto, 

ou mesmo a forma de estar no mercado. 

A Ballet Rosa deverá continuar com a sua estratégia de marketing em relação 

aos seus catálogos, aos flyers e vídeos, pois tem-se mostrado meios bastante importantes 

para dar a conhecer a empresa e os seus produtos. Deverá também, continuar a sua 

participação nas feiras internacionais da Europa e procurar por outras, pois esta tem-se 

mostrado uma estratégia de comunicação eficaz.  

A colaboração com bailarinas europeia reconhecidas nas suas coleções, assim 

como o acompanhamento destas com as campanhas de divulgação da marca, têm sido 

também elas um sucesso. Deve, por isso, a empresa apostar em colaborações com 

bailarinas ou com escolas de bailado, nos EUA e no Canadá, para que estes 

consumidores reconheçam a marca. 

Resumindo, ainda há muito a fazer pela empresa, nomeadamente no que a uma 

estratégia de internacionalização diz respeito, mas é verificado que a empresa tem 

avançado muito em relação ao marketing internacional, sobretudo pelo marketing mix e 

essa aposta deverá continuar. A concorrência é muita neste mercado de nicho, por isso 

uma aposta na qualidade, no preço, bem como na comunicação, serão fundamentais 

para que a empresa possa vingar no mercado internacional. 
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Capitulo VII 

 

1. Conclusão 

 

O estágio curricular, na empresa Ballet Rosa Confeções Lda, demonstrou ser 

fundamental no que diz respeito ao conhecimento e prática na área da 

internacionalização, estudada ao longo do meu percurso académico. Assim, os seis 

meses de estágio foram essenciais para que pudesse ter o primeiro contacto com o 

mercado internacional. 

Para atingir o objetivo principal deste estágio curricular, o de realizar um plano 

de internacionalização da empresa para os mercados dos EUA e do Canadá, foi 

necessário fazer um estudo inicial sobre a empresa, do qual constaram pontos fulcrais 

tais como, a perceção do posicionamento e cadeia de valor internacional de uma 

empresa tão jovem, no mercado, assim como perceber quais os recursos e competências 

para o seu âmbito internacional. A partir destes pontos realizou-se uma análise SWOT 

global sobre a internacionalização da Ballet Rosa e assim se percebeu de que forma a 

empresa poderá fazer a diferença nos mercados dos EUA e do Canadá, relativamente 

aos seus concorrentes. Este trabalho foi importante para a criação das linhas 

orientadoras da estratégia internacional a abordar, mas também foi fundamental para 

conhecer a empresa, mas também para que fosse possível a interação com o mercado do 

trabalho, com o trabalho em equipa, através do apoio prestado pelos funcionários da 

empresa e sobretudo para que se tivesse perceção sobre o funcionamento dos negócios 

internacionais empresariais. 

O estágio curricular foi o fator fulcral para que se pudesse concluir o presente 

relatório. Este relatório tem como prepósito maior, a compreensão sobre a 

internacionalização de empresas com características semelhantes a da empresa em 

questão, a Ballet Rosa, ou seja uma PME de tamanho pequeno e que trabalhem com 

mercados de nicho. Para isso, muito contribuiu a revisão da literatura, durante o capítulo 

II, onde se percebe melhor o funcionamento da internacionalização de uma empresa, as 

motivações e fatores para a internacionalização, os modos de entrada no mercado 

internacional ou ainda a importância das PME. 

Sobre a internacionalização muitas são as teorias que surgem sobre o tema. A 

Teoria de Uppsala demonstra-nos aquilo que é o modelo de internacionalização da 

Ballet Rosa, uma vez que é percebido que a internacionalização é um processo gradual e 
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que exige tempo, pois uma empresa vai aumentando o seu grau de compromisso com o 

mercado internacional à medida que tem conhecimento sobre este. Apesar de se 

verificar semelhanças sobre o modelo de Uppsala e o processo de internacionalização 

desta empresa, a verdade é que aquilo que é verificado é que esta PME entra no 

mercado internacional pela obtenção de alguma vantagem competitiva. 

Sobre os modos de entrada, aquilo que é verificado é que, tendo em conta a 

estrutura da empresa, os seus recursos, bem como os seus objetivos, a exportação é o 

modo de entrado mais adequado a este caso. Este é o modo de entrada que irá exigir da 

empresa um menor investimento, assim como menores riscos. 

Este projeto de internacionalização não estaria completo sem uma estratégia de 

marketing mix internacional, para que assim se pudesse perceber o modo de atuação no 

mercado quer dos EUA quer do Canadá. 

Após a conclusão deste projeto de internacionalização, recomenda-se as 

empresas portuguesas, nomeadamente as PME, que realizem um estudo aprofundado 

sobre os mercados em que pretendem entrar. Se, se aplicar o caso dos EUA e do 

Canadá, é fundamental que se realize uma triagem preliminar sobre as regiões de maior 

interesse, para a sua área de atuação, uma vez que, em ambos os países, se aplica uma 

estratégia internacionalização numa perspetiva regional, visto estes serem países com 

grandes dimensões territoriais, bastante populosos, com diferentes tipos de culturas, 

bem como diferentes poder de compra e portanto a forma de atuação no mercado será 

diferente de região para região. O caso da Ballet Rosa passa por uma estratégia de 

entrada nos EUA, na região de Nova Iorque e de New Jersey e no Canadá, na região de 

Ontário e de Québec. 

A Ballet Rosa, assim como as restantes empresas portuguesas, podem beneficiar 

do facto de as relações comerciais como o mercado da América do Norte (EUA e 

Canadá), estarem a sofrer transformações positivas, em que Portugal se tem vindo a 

tornar um país exportador para estes mercados, pois existe um interesse cada vez maior, 

por parte destes, em empresas portuguesas. Além disso, a numerosa comunidade luso-

americana e luso-canadiana presente nestes mercados será uma forte impulsionadora de 

relações comerciais.  

Devem aproveitar também o facto de existirem acordos que beneficiaram os 

negócios internacionais entre a UE e estes países, nomeadamente o acordo de Parceria 

Transatlântica de Comércio e Investimento com os EUA e o acordo CETA com o 

Canadá. 
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Em suma, aquilo que se verifica é que ambos os países são grandes mercados, 

com forte potencial de negócio, mas com bastantes particularidades e portanto, por 

forma a aproveitar melhor todas as sinergias, é necessário a realização de um estudo 

bastante aprofundo sobre o mercado e a sua área de atuação. Este é um processo que 

requer tempo, manutenção e fundos financeiros, mas uma vez presente nestes dois 

países, o potencial de negócio será de crescimento e reconhecimento internacional. 
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2. Base de dados de contactos de clientes  

Zona estratégica de NY e NJ 

Lista de contactos de potências clientes 

Nome Morada Telefone Email Site  

Dance Boutique 

317 SW 

Walnut St 

Ankeny 

NY 50021 

515-963-

1849 

sales@ 

dancingboutiq

ue.com 

http://www.dancingboutique.com/  

All Star Dance Wear 

1102 

Clintonvill

e St 

Flushing  

NY 11357 

 

+1 718-

746-7560 

   - 

Ballerina Boutique 

3666 

Moseley 

Rd 

Cazenovia 

NY 13035 

315-655-

5509 

info@ 

balletboutique

.com 

http://www.balletboutique.com/  

Ms. Dancewear 

1870 East 

Main 

Street  

Mohegan 

Lake, NY, 

10547, 

USA 

914-514-

1799 

 http://www.msdancewear.com/  

Dancin' On The 

Moon 

405 Route 

18 South  

East 

Brunswick

, NJ, 

08816, 

USA 

(732) 

238-8808 

  http://www.dancinonthemoonnj.co

m/  

La Strada 

770-01 

Grand 

Blvd 

Deer Park 

NY 11729 

631-242-

1401 

lastradadance

wear@ 

gmail.com 

http://www.lastradadancewear.com  

Step in Time 

111 West 

Main St 

East Islip 

NY 11730 

      

 

BALLET BARRE 

7548 

Metropolit

an Avenue 

Flushing 

NY 11379-

2639 

 (718) 

894-9800 

    

Encore 

364 W Old 

Country 

Rd 

Hicksville 

NY 11801 

516-935-

0829 

  http://encoredancewear.biz/  

http://www.dancingboutique.com/
mailto:info@balletboutique.com
mailto:info@balletboutique.com
mailto:info@balletboutique.com
http://www.balletboutique.com/
http://www.msdancewear.com/
http://www.dancinonthemoonnj.com/
http://www.dancinonthemoonnj.com/
mailto:lastradadancewear@gmail.com
mailto:lastradadancewear@gmail.com
mailto:lastradadancewear@gmail.com
http://www.lastradadancewear.com/
http://encoredancewear.biz/
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Pirouette Dancewear 

318 Main 

St 

Huntington 

NY 11743 

631-271-

1863  

 info@ 

pirouetteofhu

ntington.com 

https://pirouettedancewear.com/  

Dance Made Easy 

4416 

Watson 

Blvd 

Johnson 

City NY 

13790 

607-770-

6607 

    

Instructor's Choice 

5020 

Sunrise 

Hwy 

Massapequ

a Park NY 

11762 

516-799-

6000 

    

Applause 

1602 

Hillside 

Avenue 

New Hyde 

Park NY 

11040 

516-488-

7404 

applause5678

@ 

optonline.net  

http://www.applausedancewear.com

/ 

The Ballet Company 

1887 

Broadway 

New York 

NY 10023 

212-717-

1433 

  https://www.nydancewear.com/crm.

asp?action=contactus  

The Dance Store 

4658 

Commerci

al Drive  

New 

Hartford, 

NY, 

13413, 

USA 

310) 271-

3664 

thedancestore

@ 

sbcglobal.net  

http://www.thedancestore.com/ 

Lee Bauman 

49 E 8th St 

New York 

NY 10003 

212-473-

3548 

    

Mrs. Max of 

Newburgh 

136 Lake 

St #8 

Newburgh 

NY 12550 

914-562-

4990 

    

Balletomania 

7345 S 

Broadway 

Red Hook 

NY 12571 

845-758-

8277 

email@ 

balletomania.

com 

http://balletomania.com/indexCore.

htm 

Dancewear Express 

1742 Long 

Pond Rd 

Rochester 

NY 14606 

  suepfend@aol

.com   

http://www.dancxpress.com/Contac

t-Us.html  

Saratoga Dance Etc 

53 Church 

St 

Saratoga 

Springs 

NY 12866 

518-584-

8690 

info@ 

saratogadance

.com 

http://www.saratogadance.com/  

Nutcracker Suite 

Dancer's 

Boutique 

1601 

Union St 

Schenectad

518-393-

5631 

    

https://pirouettedancewear.com/
mailto:applause5678@optonline.net
mailto:applause5678@optonline.net
mailto:applause5678@optonline.net
https://www.nydancewear.com/crm.asp?action=contactus
https://www.nydancewear.com/crm.asp?action=contactus
mailto:thedancestore@sbcglobal.net
mailto:thedancestore@sbcglobal.net
mailto:thedancestore@sbcglobal.net
mailto:email@balletomania.com
mailto:email@balletomania.com
mailto:email@balletomania.com
mailto:suepfend@aol.com
mailto:suepfend@aol.com
mailto:suepfend@aol.com
http://www.dancxpress.com/Contact-Us.html
http://www.dancxpress.com/Contact-Us.html
mailto:info@saratogadance.com
mailto:info@saratogadance.com
mailto:info@saratogadance.com
http://www.saratogadance.com/
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y NY 

12309 

The Turning Pointe 

747 N 

Salina St 

Syracuse 

NY 13208 

315-471-

8440 

  http://www.turningpointedancewear

.com/contact_info.htm  

Zephyr Shoppe 

1020 

Union Rd 

Southgate 

Plaza 

West 

Seneca NY 

14224 

716-675-

4277 

    

All That Dancewear 

324 Route 

24 

Chester NJ 

07930 

908-879-

8191 

    

K A S Danceworks 

13 Main St 

Eatontown 

NJ 07724 

609-985-

7270 

  http://www.kasdanceworks.com/ 

Dolente's Dance 

Factory 

201 Tilton 

Rd 

London 

Square 

Mall 

Northfield 

NJ 08225 

609-272-

1088 

    

The Dance Bag 

14 Wilsey 

Square 

Ridgewoo

d NJ 

07450 

201-444-

6175 

thedancebag1

4 

@gmail.com 

http://www.thedancebag.com/conta

ct 

Movers & Shakers 

Dance, 

Fitness & 

Leisure 

Wear 

497 Cedar 

Lane 

Teaneck 

NJ 07666 

201-907-

0200 

    

Encore Dancewear 

1174 

Fischer 

Blvd 

Toms 

River NJ 

08753 

732-270-

9150 

 

encorenj@aol

.com 

http://encoredancewear.biz/ 

Centre Stage 

1875 

Palmer 

Ave  

Larchmont

, NY, 

10538, 

USA 

    http://www.centrestagestore.com/  

The Dance Shoppe 

251 East 

14th Street  

Elmira, 

NY, 

    http://leslieschoolofdance.com/cont

act-us.shtml  

http://www.turningpointedancewear.com/contact_info.htm
http://www.turningpointedancewear.com/contact_info.htm
http://www.centrestagestore.com/
http://leslieschoolofdance.com/contact-us.shtml
http://leslieschoolofdance.com/contact-us.shtml
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14903, 

USA 

Repertoire Dance 

Shop 

65 Garth 

Road  

Scarsdale, 

New York 

10583  

T: (914) 

722-2440 

Fax: 

(914) 

722-2441   

  http://www.repertoiredance.com/  

Attitudes 

444-B W. 

Route 70  

Marlton, 

NJ, 08053, 

USA 

(856) 

985-7270 

  http://www.attitudesdancewearusa.c

om/contact.php  

Performing Arts 

Dance & Supplies 

206 Lake 

Street  

Hamburg, 

NY, 

14075, 

USA 

716) 670-

1006 

 (716) 

670-1006 

  http://www.performingartz.com/  

The Dance Shop Inc 

18806 

Union 

Tpke 

Flushing 

NY 11366 

718-464-

8019 

    

Pirouette Inc 

318 Main 

St 

Huntington 

NY 11743 

516-271-

1863 

 info@ 

pirouetteofhu

ntington.com 

https://pirouettedancewear.com/Con

tact_Us.html 

Nutcracker Suite 

Dancer's 

Boutique 

1601 

Union St 

Schenectad

y NY 

12309 

518-393-

5631 

    

Dolente's Dance 

Factory 

201 Tilton 

Rd 

London 

Square 

Mall 

Northfield 

NJ 08225 

609-272-

1088 

    

Instructor's Choice 

26 Clinton 

Ave 

Huntington 

NY 11743 

516-427-

5900 

    

Instructor's Choice 

5020 

Sunrise 

Hwy 

Massapequ

a Park NY 

11762 

516-799-

6000 

    

New York 

Dancewear Company 

188-06 

Union 

Turnpike  

Flushing, 

NY, 

11366, 

1-800-

775-3262 

  https://www.nydancewear.com/crm.

asp?action=contactus 

http://www.repertoiredance.com/
http://www.attitudesdancewearusa.com/contact.php
http://www.attitudesdancewearusa.com/contact.php
http://www.performingartz.com/
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USA 

K A S Danceworks 

Design Center 

345 US 

Highway 9 

Manalapan 

NJ 07726 

908-866-

9292 

  http://www.kasdanceworks.com/ 

Movers & Shakers 

Dance, 

Fitness & 

Leisure 

Wear 

497 Cedar 

Lane 

Teaneck 

NJ 07666 

201-907-

0200 

    

Move-N-Style 

56 

Perinton 

Hills Mall 

Fairport 

NY 14450 

716-223-

0160 

    

Dream Dance 

237 

Hudson St 

Cornwall-

On-

Hudson 

NY 12520 

845-534-

4722 

    

The Dancer's Edge 

283 

Canisteo 

Street 

Hornell 

NY 14843 

800-787-

0887 

  http://www.5stardiscountdancewear

.com 

The Ballet Boutique 

P.O. Box 

86 

Williamsvi

lle, NY 

14231 

888-703-

5541 

info@ 

balletboutique

.com 

http://www.balletboutique.com/  

Jefferson Valley 

Bodywork 

10 S 

Moger 

Ave 

Mt Kisco 

NY 10549 

914-666-

9201 

    

Central Park Dance 

450 

Central 

Ave 

Scarsdale 

NY 10583 

914-723-

2940 

    

Physically Correct 

Fashions 

429C N 

Country 

Rd 

St James 

NY 11780 

516-862-

1306 

  http://www.dancewearpcf.com/ 

Bailey's Slipper Shop 

8204 Main 

St 

Williamsvi

lle NY 

14221 

716-634-

0314 

  http://baileyslippershop.com/Contac

t.php 

http://www.5stardiscountdancewear.com/
http://www.5stardiscountdancewear.com/
mailto:info@balletboutique.com
mailto:info@balletboutique.com
mailto:info@balletboutique.com
http://www.balletboutique.com/
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Bodyforms 

387 

Millburn 

Ave 

Millburn 

NJ 07041 

973-921-

0009 

    

Dancin on the Moon 

1709 State 

Route 27 

Somerset 

NJ 08873 

908-246-

0878 

  http://www.dancinonthemoonnj.co

m/ 

Centerstage 

525 Cedar 

Hill Ave 

Unit #13 

Wyckoff 

NJ 07481 

201-670-

1222 

Centerstageda

ncewear 

@gmail.com 

 

http://www.center-stage-

dancewear.com/index2.html 

Arena Dance & Body 

Wear 

1971 

Route 33  

Hamilton 

Square, 

NJ, 08690, 

USA 

(609) 

584-1515 

  http://www.arenadanceapparel.com/  

Saratoga Dance, Etc. 

53 Church 

Street  

Saratoga 

Springs, 

NY, 

12866, 

USA 

(518) 

584-8690  

Fax: 

(518) 

306-6890 

  http://www.saratogadance.com/  

BodyGear 

150 E 

State St  

Ithaca, 

NY, 

14850, 

USA 

  dance@ 

bodygearithac

a.com 

http://www.bodygearithaca.com/ind

ex.cfm  

Step in Time 

Dancewear, Inc. 

25 Route 

101  

E. 

Patchogue, 

NY, 

11772, 

USA 

1-800-

837-2042 

info@ 

stepintimeinc.

com 

http://stepintimeinc.com/contactus.h

tml 

New York dancewear 

 

188-06 

Union 

Turnpike,  

Flushing, 

NY 11366 

USA 

 1-800-

775-3262 

nyquestions@ 

verizon.net  

https://www.nydancewear.com/crm.

asp?action=contactus  

http://www.arenadanceapparel.com/
http://www.saratogadance.com/
mailto:dance@bodygearithaca.com
mailto:dance@bodygearithaca.com
mailto:dance@bodygearithaca.com
http://www.bodygearithaca.com/index.cfm
http://www.bodygearithaca.com/index.cfm
mailto:info@stepintimeinc.com
mailto:info@stepintimeinc.com
mailto:info@stepintimeinc.com
mailto:nyquestions@verizon.net
mailto:nyquestions@verizon.net
https://www.nydancewear.com/crm.asp?action=contactus
https://www.nydancewear.com/crm.asp?action=contactus
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Zona estratégica Canada: Ontário e Quebeque 

 

Lista de contactos de potenciais clientes 

Nome Morada Telefone Site 

2 Left Feet Dancewear 

50 Van Kirk 

Dr. Unit 1 

Brampton, 

Ontario 

L7A 1C7 

 

(905) 495 

5600 

http://www.2leftfeet.ca/ 

 

All About Dance 

318 

University 

Park Drive 

Regina, 

Saskatchewa

n  

S4V 0Y8 

(306) 522-

5377 

www.allaboutdance.ca 

All That Jazz 

8 Bayside 

Dr.  

St. John, 

New 

Brunswick 

E2J1A2 

(506) 652-

6738 

www.allthatjazzdancewear.

com 

 

All That Jazz 

110 King St. 

 Fredericton, 

New 

Brunswick 

E3B 1C8 

(506) 454-

6318 

www.allthatjazzdancewear.

com 

 

And All That Jazz Inc. 

1080B 

Strathcona 

Drive 

Sherwood 

Park, 

Alberta  

T8A 0Z7 

(780) 416 

2017 

www.andallthatjazz.ca 

 

Art Sport Costumes 

999 

DeBourgogn

e  

Québec, 

Québec  

G1W 4S6 

(418) 651 

6811 

www.artsportcostumes.com

/fr 

 

Artiste Claude Boutique de Danse / Dance 

Shop 

4054, bl. 

Sainte-Rose  

Laval, 

Québec 

 H7R 1W7 

(450) 622-

4682 

www.artisteclaude.com 

 

 

Artistic Sole Dance and Activewear Inc. 

3650 

Hammonds 

Plains Road 

Upper 

Tantallon 

(Halifax), 

Nova Scotia  

B3Z 4R3 

(902) 820-

3220 

www.artisticsole.ca 

 

Ballet to Broadway Dancewear and 

Costume Ltd 

232 High St 

W 

(306) 692-

1195 
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 Moose Jaw, 

Saskatchewa

n S6H 1S8 

Beetles Dancewear 

430-9100 

Blundell 

Road 

Richmond, 

British 

Columbia 

V6Y 3X9 

(604) 277-

4528 

www.beetlesdancewear.co

m 

 

 

Body Wrapsody Dance & Fitness Wear 

102 - 561 

Canada 

Avenue 

Duncan, 

British 

Columbia 

 V9L 1T8 

(250) 748-

3277 

www.bodywrapsody.webs.

com 

 

 

 

Bodythings 

441-12445 

Lake Fraser 

Drive SE  

Calgary, 

Alberta  

T2J 7A4 

(403) 278 

5440 

www.bodythings.com 

 

Brio Bodywear 

911 Bank St.  

Ottawa, 

Ontario  

K1S 3W5 

(613) 567-

9291 

www.briodancewear.ca 

 

Classique Dance & Activewear 

Bay 16 – 

6624 Center 

St. SE 

Calgary, 

Alberta  

T2H 0C6 

(403) 263 

4828 

www.classiquedancewear.c

a 

 

Classique Dance & Activewear 

5720 Silver 

Springs 

Blvd N.W. 

Calgary, 

Alberta 

T3B 4N7 

(403) 294 

1090 

www.classiquedancewear.c

a 

 

Classique Dancewear 

322 – 7th 

Street South 

Lethbridge, 

Alberta  

T1J 2G2 

(403) 329 

8778 

www.classiquedancewear.c

om 

 

Dance Box Ltd. 

435 D North 

Road  

Coquitlam, 

British 

Columbia 

V3K 3P3 

(604) 936 

7615 

www.danceboxdiscount.co

m 

 

Dance Box Ltd. 

114 - 20226 

Fraser 

Highway 

Langley, 

British 

Columbia 

V3A 4E6 

(604) 530 

7615 

www.danceboxdiscount.co

m 

 

Dance Craft 

106-13630, 

72 Ave.  

Surrey, 

(604) 590 

1733 

www.dancecraft.ca 
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British 

Columbia  

V3W 2P3 

Dance Street 

1020 Louise 

Ave.  

Saskatoon, 

Saskatchewa

n S7H 2P6 

(306) 955 

2808 

www.dancestreetfashions.c

om 

 

Dancers Den Dancewear 

1630 Albert 

Street  

Regina, 

Saskatchewa

n  

S4P 2S6 

(306) 352 

3858 

www.dancewearnow.com 

 

Dancewear Burlington 

4012 New 

Street  

Burlington, 

Ontario  

L7L 1S7 

(905) 637-

2662 

www.dancewearonline.ca 

 

Dancewear More Dance Supplies 

10 Sunray 

Street, Unit 

23A Whitby, 

Ontario 

 L1N 9B5 

(905) 430-

0444 

www.dancewearmore.com 

 

Dancewear Niagara 

197 Main 

Street West  

Port 

Colborne, 

Ontario  

L3K 3V9 

(905) 834-

8444 

www.dancewearonline.ca 

Dancewear Niagara 

11 Balfour 

St.  

St. 

Catharines, 

Ontario  

L2R 2G4 

(905) 937-

4226 

www.dancewearonline.ca 

 

Danz Etc. 

920 Jean 

Talon Est. 

Montreal, 

Québec  

H9H 2A4 

(514) 271 

6512 

www.danzetc.ca 

 

Demi Pointe Dance Shop 

100 Kent 

Street 

Charlottetow

n, Prince 

Edward 

Island  

C1A 1M9 

(902) 892 

2759 

 

Duck Feet 

1447, 

Marine 

Drive  

West 

Vancouver, 

British 

Columbia  

V7T 1B8 

(604) 925 

1131 

www.duckfeetdancesupplie

s.ca 

 

Ellswear Dance and Active Wear Ltd. 

3180 Harriet 

Road  

Victoria, 

British 

(250) 721-

5356 

 



150 
 

Columbia 

V9A 1T8 

Footloose Dancewear 

2892 Bloor 

Street West 

Etobicoke 

(Toronto), 

Ontario 

M8X 1B5 

(416) 241-

6899 

www.footloosedancewear.c

a 

 

FreeStyle Dance & Fitness Wear 

25 Victoria 

Rd N. Unit 7 

Guelph, 

Ontario 

 N1E 5G6 

(519)-836-

8609 

www.freestyledancewear.c

a 

 

Gabie’s Boutique 

18075 Leslie 

St.  

Newmarket, 

Ontario 

 L3Y 9A4 

(905) 830-

1420 

www.gabiesboutique.com 

 

Harlequin Costume & Dance 

375 

Hargrave 

Street 

Winnipeg, 

Manitoba  

R3B 2K2 

(204) 943 

6400 

www.harlequincostume.co

m 

 

Haute Pink Dance Wear Boutique 

138 King 

Street  

Chatham, 

Ontario  

N7M 1E3 

519-350-

5833 

 

Inspirations Dancewear & Costumes Ltd. 

180 St. 

Leger Street 

Kitchener, 

Ontario 

 N2H 4M5 

(519) 743 

6699 

www.inspirationsdancewea

r.com 

Instep Activewear Inc. 

885 Main 

Street East 

#2 Milton, 

Ontario 

 L9T 5A7 

(905) 876 

0320 

www.instepactivewear.com 

 

Instep Activewear Inc. 

635 Fouth 

Line #12  

Oakville, 

Ontario 

 L6L 5W4 

905-844-

4415 

www.instepactivewear.com 

 

Instep Activewear Inc. 

2025 

William 

O'Connell 

Blvd 

Burlington, 

Ontario 

 L7M 4E4 

905-336-

2866 

www.instepactivewear.com 

 

Jazz-Ma-Tazz Dance & Costume 

#3-2543 

Montrose 

Ave 

Abbotsford 

 V2S3T4 

604-855-

9166 

www.jazz-ma-tazz.com 

 

Jazz-Ma-Tazz Dance & Costume 

22374 

Dewdney 

Trunk Rd 

Maple 

604-466-

0861 

www.jazz-ma-tazz.com 
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Ridge, 

British 

Columbia 

V2X 3J2 

Jump! The Skate & Dance Store 

1113 

Lasalle, 2nd 

Floor 

Sudbury, 

Ontario  

P3A 1Y3 

(705) 566-

2121 

www.skatedance.ca 

 

Karries Kostumes and Dance Supplies 

2001 Tudor 

Glen Place  

St. Albert, 

Alberta 

 T8N 3V4 

(780) 460-

2626 

www.karrieskostumes.ca/ 

 

Lasyds Dancewear Ltd 

106 - 5403 

Crowchild 

Tr. NW 

Calgary, 

Alberta 

 T3B 4Z1 

(403) 288 

3060 

www.lasydsdancewear.com 

 

 

Les Distributions Nivek Ltd. 

926 , Rue 

jean-Neveu 

Longueuil, 

Québec 

 J4G 2M1 

(450) 442 

9547 

www.distributions-

nivek.com 

 

Lilybear Dance Boutique 

496 

Adelaide 

Street 

Woodstock, 

Ontario  

N4S 4B4 

(519) 537-

8444 

www.lilybeardanceboutiqu

e.ca 

 

Limbers 

159-5620-

152  

St Surrey, 

British 

Columbia 

V3S 3K2 

(604)575 

8725 

www.dancediscount.com 

 

Malabar 

1610 

Merivale 

Road  

Ottawa, 

Ontario 

 K2G 3K3 

(613) 225 

8374 

www.malabar.net 

 

Masque Costumes and Dance Supplies 

#5-9250 

Macleod 

Trail S.E. 

Calgary, 

Alberta  

T2J 0P5 

(403) 230 

3306 

www.themasque.ca 

 

Mirena's Fashions Inc. 

2219 

Dunwin 

Drive 

Mississauga, 

Ontario  

L5L 1X1 

(905) 608 

1800 

www.mirenasfashions.com 

MÜGE 

202 – 3132 

26th Street 

NE Calgary, 

Alberta 

(403) 263-

9500 

www.mugewear.com 
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Performing Fabrics & Dancewear 

104-6750-

island 

highway 

north  

Nanaimo, 

British 

Columbia 

V9V 1S3 

(250) 390 

2065 

 

Rossetti de Montreal 

3923 St. 

Denis  

Montreal, 

Québec  

H2W 2M4 

(514) 842 

7337 

 

Second Skin Fashions Ltd. 

8100 Yonge 

Street  

Thornhill, 

Ontario  

L4J 6W6 

(905) 731 

2629 

www.secondskinfashions.c

a/ 

 

 

Sequins Plus 

377 Wilson 

Road S  

Oshawa, 

Ontario 

 L1H 6C6 

(905) 433 

2319 

 

Shirley’s House of Dance 

23a Smith 

Street West 

Yorkton, 

Saskatchewa

n  

S3N 0H9 

(306) 782-

5445 

www.shirleysdancewear.co

m 

 

Spotlight Performance Wear 

303-10011 

Franklin 

Ave  

Ft. 

McMurray, 

Alberta  

T9H 2K7 

(780) 743 

0244 

 

Step’n Out Dancewear 

1314 Upper 

Wentworth 

St, Unit 1 

 Hamilton, 

Ontario  

L9A 4W2 

(905) 575 

7164 

www.stepnoutdance.com 

 

Tabitha’s Performance Wear 

45 Manitoba 

St.  

Bracebridge, 

Ontario  

P1L 2A9 

(705) 645 

3222 

www.tabithas.ca 

 

 

The Dance Shop 

1089 W 

Broadway 

Vancouver, 

British 

Columbia 

V6H 1E5 

(604) 733 

6116 

www.thedanceshop.ca 

 

 

 

The Dancewear Centre 

530 Wilson 

Ave. 

 Toronto, 

Ontario  

M3H 5Y9 

416-630-

2292 

www.dancewearcentre.com 

 

Toes ‘N’ Taps Dance Shoppe Ltd. 
1733 Cook 

Street 

(250) 480 

0017 

www.facebook.com/#!/pag

es/Toes-n-Taps-Dance-
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 Victoria, 

British 

Columbia 

V8T 3P4 

Shoppe/112478352157193 

 

Zyba Boutique 

34 Mont 

Royal Est.  

Montreal, 

Québec  

H2T 1N5 

(514) 287 

1775 

www.zybaboutique.com 

 

 

All About Dance 

318 

University 

Park Drive 

Regina, 

Saskatchewa

n  

S4V 0Y8 

(306) 522-

5377 

www.allaboutdance.ca 

 

All That Jazz 

8 Bayside 

Dr.  

St. John, 

New 

Brunswick 

E2J1A2 

(506) 652-

6738 

www.allthatjazzdancewear.

com 

 

All That Jazz 

110 King St. 

 Fredericton, 

New 

Brunswick 

E3B 1C8 

(506) 454-

6318 

www.allthatjazzdancewear.

com 

 

And All That Jazz Inc. 

1080B 

Strathcona 

Drive 

Sherwood 

Park, 

Alberta 

T8A 0Z7 

(780) 416 

2017 

www.andallthatjazz.ca 

Art Sport Costumes 

999 

DeBourgogn

e  

Québec, 

Québec  

G1W 4S6 

(418) 651 

6811 

www.artsportcostumes.com

/fr 

 

Artiste Claude Boutique de Danse / Dance 

Shop 

4054, bl. 

Sainte-Rose 

 Laval, 

Québec  

H7R 1W7 

(450) 622-

4682 

www.artisteclaude.com 

 

 

Artistic Sole Dance and Activewear Inc. 

3650 

Hammonds 

Plains Road 

Upper 

Tantallon 

(Halifax), 

Nova Scotia  

B3Z 4R3 

(902) 820-

3220 

www.artisticsole.ca 

 

Ballet to Broadway Dancewear and 

Costume Ltd 

232 High St 

W  

Moose Jaw, 

Saskatchewa

n S6H 1S8 

(306) 692-

1195 

 

Beetles Dancewear 
430-9100 

Blundell 

(604) 277-

4528 

www.beetlesdancewear.co

m 
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Road 

Richmond, 

British 

Columbia 

V6Y 3X9 

 

 

Body Wrapsody Dance & Fitness Wear 

102 - 561 

Canada 

Avenue 

Duncan, 

British 

Columbia  

V9L 1T8 

(250) 748-

3277 

www.bodywrapsody.webs.

com 

 

 

 

Bodythings 

441-12445 

Lake Fraser 

Drive SE  

Calgary, 

Alberta 

 T2J 7A4 

(403) 278 

5440 

www.bodythings.com 

Brio Bodywear 

911 Bank St. 

 Ottawa, 

Ontario 

 K1S 3W5 

(613) 567-

9291 

www.briodancewear.ca 

 

Classique Dance & Activewear 

Bay 16 – 

6624 Center 

St. SE 

Calgary, 

Alberta 

 T2H 0C6 

(403) 263 

4828 

www.classiquedancewear.c

a 

 

Classique Dancewear 

5720 Silver 

Springs 

Blvd N.W. 

Calgary, 

Alberta 

 T3B 4N7 

(403) 294 

1090 

www.classiquedancewear.c

a 

 

 

Dance Box Ltd. 

322 – 7th 

Street South 

Lethbridge, 

Alberta 

 T1J 2G2 

(403) 329 

8778 

www.classiquedancewear.c

om 
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3.  Base de dados de contactos de concorrentes  

 

Nome País origem Site 

Capezio 
EUA www.capezio.com 

Body Wrappers 
EUA www.bodywrappers.com 

Leos Dancewear 
EUA www.leosdancewear.com 

Motionwear 
EUA http://motionwear.com/ 

Gaynor Minden 
EUA www.dancer.com 

BalTogs 
EUA http://baltogs.com/ 

Eurotard 
EUA https://eurotard.com 

Danskin 
EUA www.danskin.com 

By Marisa / Steelcore 
EUA www.steelcorewear.com 

Danshuz 
EUA http://www.danshuz.com/ 

Mondor 
Canadá www.mondor.com 

Ainsliewear 
Canadá www.ainsliewear.com 

Mirella 
Austrália www.mirella-dance.com 

Intermezzo Espanha www.intermezzo.es 

Wear Moi França www.wearmoi.fr 

Sansha Inglaterra www.sansha.com 

Dance Direct Inglaterra www.dancedirect.co.uk 

Bloch Austrália www.blochworld.com 

Papillon Holanda www.papillon.com 

Happy Dance Espanha www.happydance.com/es 

Repetto França www.repetto.fr 

Grishko Rússia www.grishko.ru 

Vicard França www.vicard.fr 

International Dance Supplies Inglaterra ww.ids.co.uk 

Dans-ez Inglaterra www.dans-ez.com 

So Dança Brasil www.sodanca.com 
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4. Base de dados de contactos de prescritores 

EUA 

American Ballet Theatre http://www.abt.org/default.aspx 

New York City Ballet http://www.nycballet.com/ 

Boston Ballet http://www.bostonballet.org/ 

Pacific Northwest Ballet http://www.pnb.org/ 

Miami City Ballet http://www.miamicityballet.org/ 

Houston Ballet http://www.houstonballet.org/ 

ABT II http://www.abt.org/education/studiocompany.asp 

The Washington Ballet http://www.washingtonballet.org/ 

Los Angeles Ballet http://losangelesballet.org/ 

Atlanta Ballet http://www.atlantaballet.com/ 

The Suzanne Farrell Ballet http://www.kennedy-center.org/programs/ballet/farrell/about.cfm 

New Chamber Ballet http://www.newchamberballet.com/ 

American Repertory Ballet http://www.americanrepertoryballet.org/ 

Ballet Deviare http://www.balletdeviare.org/ 

Ballet Hispanico http://www.ballethispanico.org/ 

Les Ballets Trockadero de 

Monte Carlo 

http://www.trockadero.org/ 

Cedar Lake Contemporary 

Ballet 

http://cedarlakedance.com/ 

Complexions Contemporary 

Ballet 

http://www.complexionsdance.org/ 

Dance Theatre of Harlem http://www.dancetheatreofharlem.org/ 

Morphoses http://www.morphoses.org/ 

New York Theatre Ballet http://www.nytb.org/ 

American Academy of Dance http://www.balletonline.com/contactus/ 

American Dance Awards http://americandanceawards.com/ 

American Dance Guild http://americandanceguild.org/ 

Ballet Connections http://www.balletconnections.com/ 

Dance USA http://www.danceusa.org/ 

Danspace Project http://www.danspaceproject.org/ 

Free to Dance http://www.pbs.org/wnet/freetodance/ 

Great Performances 

Broadcasts 

http://www.pbs.org/wnet/gperf/topic/dance/ 

International Ballet 

Competition 

http://www.usaibc.com/ 

International Dance Alliance http://www.indance.org/ 



157 
 

Nikolais Louis Foundation www.nikolaislouis.or 

Rhode Island Dance http://www.ridance.com/ 

Slow Dancing Films http://www.slowdancingfilms.com/ 

The School of American Ballet http://www.sab.org/ 

The Juilliard School http://www.juilliard.edu/ 

Anaheim Ballet School http://www.anaheimballet.org/# 

Joffrey Ballet School http://www.joffreyballetschool.com/ 

Gelsey Kirkland Academy of 

Classical Ballet 

http://gelseykirklandacademyofclassicalballet.org/contact/ 
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Canadá 

The National Ballet of Canada http://national.ballet.ca/ 

Alberta Ballet http://albertaballet.com/ 

Royal Winnipeg Ballet http://www.rwb.org/ 

Les Grands Ballets Canadiens de 

Montréal 

http://www.grandsballets.com/en/ 

La La La Human Steps http://www.lalalahumansteps.com/new/ 

Ballet Ouest http://balletouest.com/ 

Citie Ballet http://citieballet.ca/ 

Montgomery Ballet http://www.montgomeryballet.org/ 

Atlantic Ballet Theatre http://atlanticballet.ca/ 

Canada's National Ballet School http://www.nbs-enb.ca/ 

Royal Winnipeg Ballet School https://rwb.org/school 

Goh Ballet Academy Goh Ballet Academy 

Maritime Conservatory of 

Performing Arts 

http://maritimeconservatory.com/ 

School of Alberta Ballet http://schoolofalbertaballet.com/ 

Ballet British Columbia http://www.balletbc.com/ 

Ballet Classique http://balletclassique.weebly.com/ 

Ballets de Jazz Montreal http://www.bjmdanse.ca/?lg=en 

Canada Dance Festival http://canadadance.ca/ 

Canadian Ballet Theatre http://www.academyofballetandjazz.ca/canadian-ballet-

theatre.html 

Cirque Du Soleil http://www.cirquedusoleil.com/en/home/shows.aspx 

Toronto Dance Theatre School http://schooloftdt.org/ 

Montreal Danse http://www.montrealdanse.com/ 

Ontario Dance http://www.danceontario.ca/ 

Quebec Danse http://www.quebecdanse.org/ 

Ontario School of Ballet and Arts http://ontarioschoolofballet.com/ 

Quinte Ballet School http://www.quinteballetschool.com/ 

The School of Dance http://www.theschoolofdance.ca/ 

McMaster Centre for Dance 

Performance 

http://www.mcmaster.ca/dance/resources/schools/ 

École supérieure de ballet du 

Québec 

http://www.esbq.ca/en/school/ 

Academie de ballet Sona Vartanian http://sonavartanian.ca/ 

Ballet Ouest http://balletouest.com/company-home/ 

Body Language Academy of Dance http://www.bodylanguageacademy.com/ 

Bayview School Of Ballet http://www.bayviewballet.com/ 
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Barre Beautiful Toronto http://barrebeautiful.com/ 

Russian Classical Ballet Academy http://www.balletrus.com/ 

Sean Boutilier Academy of Dance http://www.seanboutilier.com/ 

Access Ballroom Dance Studio http://studioaccessballroom.com/ 

Ottawa Ballet School http://www.ottawaballetschool.com/ 

Ottawa Dance Centre Schools http://www.ottawadancecentre.ca/ 
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5. Base de dados de eventos no mercado 

 

EUA 

 

 Dance Resource & Costume Show 

             Atlanta, GA  

Secaucus, NJ  

Chicago, IL  

 

 Lincoln Center for the Performing 

Arts  

New York, NY  

 
 
 

 

 Atlantic Dance Retail Show 

Grapevine (Dallas), Texas 

Los Angeles, California 

Hunt Valley (Baltimore), Maryland 

 

 Spoleto USA  

            Charleston 

 Jacobs Pillow  

Becket, MA 

 

 Dance Salad 

Houston 

 Chicago Dancing Festival  

Chicago 

 

 International Ballet Festival 

Miami 

 

 Dance Camera West Dance Media 

Film Festival 

Los Angeles, CA 

 

 Dance Teacher Summit 

Long Beach, CA 

 Sir Frederick Ashton Festival 

Sarasota 
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 Canadá 

 

 

 

 

 Canada Dance Festival 

Ottawa 

 

 PuSh International Performing 

Arts Festival 

Vancouver British Columbia 

Canada 

 

 Ottawa International 

Childrens Festival 

Ottawa Ontario 

Canada 
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