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RESUMO 

TÍTULO: As principais barreiras à internacionalização que as PME do Norte de Portugal enfrentam. 

Um estudo exploratório. 

 

A internacionalização das PME portuguesas, é cada vez mais fundamental para o seu 

crescimento, visto que, o mercado português muitas das vezes é pequeno para estas empresas 

se conseguirem manter sustentáveis. Ao longo do tempo, as PME têm tido mais destaque na nossa 

economia, visto que, a grande maioria das empresas portuguesas são deste tipo, fornecendo 

assim muitos postos de trabalho e um crescimento sustentável da nossa economia. Como tal, o 

objetivo deste estudo, foi tentar perceber quais são as dificuldades que as PME portuguesas 

enfrentam quando querem exportar o seu produto e de que modo estas as conseguem superar. A 

exportação foi a modo de internacionalização central deste trabalho, visto que é o método mais 

comum, utilizado por estas empresas. 

Para a realização deste trabalho de investigação utilizou-se a pesquisa qualitativa e 

efetuou-se um estudo exploratório, com a realização de entrevistas a 10 empresas do Norte de 

Portugal, nomeadamente do distrito de Braga e Porto. Com as entrevistas, tentou-se compreender 

o modo de atuação das empresas no mercado externo e se estas sentiam muitas barreiras. 

Constatou-se que apesar de as barreiras existirem e muitas das vezes em grande 

quantidade, não são um impedimento suficiente para as PME deixarem de exportar os seus 

produtos, visto que, arranjam sempre uma solução, mostrando assim que as PME do Norte de 

Portugal se encontram preparadas para realizarem as suas atividades no mercado internacional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pequenas e Médias empresas (PME), internacionalização, exportação, barreiras 
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ABSTRACT 

TITLE: Internationalization of Small and Medium Enterprises. The main barriers to 

internationalization that SMEs in Northern Portugal face. 

 

The internationalization of Portuguese SMEs is increasingly fundamental for their growth, 

since the Portuguese market is often too small for these companies to be able to remain 

sustainable. SMEs have been increasingly prominent in our economy, since most Portuguese 

companies are of this type, thus providing many jobs and a sustainable growth of our economy. 

As such, the objective of this study was to try to understand the difficulties that Portuguese SMEs 

face when they want to export their products and how they can overcome them. The export was 

the central mode of internationalization in this work, since it is the most common method used by 

these companies. 

To carry out this research, qualitative research was used and an exploratory study was 

carried out, with the interviews conducted with 10 companies from the North of Portugal, namely 

the district of Braga and Porto. With the interviews, we attempted to understand how companies 

operate in the foreign market and whether they experienced many barriers. 

It was found that although barriers existed and often in large numbers, they were not a 

sufficient impediment for SMEs to stop exporting their products, since they always found a solution, 

thus showing that they are prepared to carry out their activities in the international market. 

 

KEYWORDS: Small and medium-sized enterprises (SMEs), internationalization, export, barriers 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo apresentam-se as motivações para a escolha do tema do estudo de 

investigação e qual a sua relevância. Também se identificam os principais objetivos do estudo e a 

forma como o seguinte trabalho se encontra estruturado. 

 

1.1  Apresentação e relevância do tema 

 

A internacionalização em geral, e a exportação em particular, podem aumentar os recursos 

e as competências administrativas de uma empresa, facilitar uma melhor utilização dos mesmos 

e dar um maior grau de flexibilidade para a organização diversificar os riscos de negócio (Kaputa, 

Paluš, & Vlosky, 2016). Uma organização quando opera em mercados estrangeiros beneficia da 

concorrência internacional e aumenta a sua participação em mercados externos, tornando-se num 

melhor “player” no mercado doméstico. 

O problema de investigação que vai ser abordado neste trabalho de investigação será o 

seguinte: “As principais barreiras à internacionalização que as PME do Norte de Portugal 

enfrentam. Um estudo exploratório.” A escolha deste tema deveu-se à curiosidade existente de 

explorar um pouco mais acerca das barreiras que as pequenas e médias empresas (PME) 

possuem quando se querem expandir para outros mercados, pois após uma extensa pesquisa 

percebeu-se que são mais os estudos que abordam a internacionalização de multinacionais do 

que de empresas de menores dimensões. Também se escolheu este tema pelo interesse em tentar 

perceber de que forma é que empresas de menores dimensões e com menos recursos conseguem 

vingar no mercado internacional. 

O estudo será centrado nas principais dificuldades que as pequenas e médias empresas 

(PME) do norte de Portugal enfrentam quando se querem internacionalizar e tentar perceber de 

que modo essas barreiras são um entrave para as PME conseguirem alcançar os seus objetivos e 

também se estas empresas possuem capacidades e vantagens para as ultrapassar com sucesso. 

É de salientar que no caso das PME, o modo de entrada mais utilizado em mercados externos é 

através da exportação (Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2009) e por 

isso são as barreiras à exportação as principais barreiras abordadas neste estudo. 
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Com este trabalho de investigação queremos responder a algumas perguntas, sendo as 

principais, (1) Quais as principais barreiras à internacionalização que as PME do norte enfrentam?; 

(2) De que forma é que as conseguem ultrapassar?; (3) As barreiras são específicas do setor?; (4) 

Os modos de atuação aquando da internacionalização são diferentes de mercado para mercado? 

De forma a tornar este trabalho mais enriquecedor, será efetuada uma investigação 

empírica através de uma entrevista em profundidade, com doze questões, a entidades que 

possuam os requisitos das empresas em estudo. 

 

1.2  Objetivos do estudo 

 

O presente estudo visa compreender quais são as principais dificuldades enfrentadas por 

empresas de pequenas e médias dimensões e de que forma, estas as conseguem ultrapassar, 

surgindo a questão mais importante para o tema de investigação: “Quais as principais barreiras à 

exportação enfrentadas pelas PME e de que forma estas empresas as conseguem ultrapassar e 

ter vantagem competitiva no mercado externo?”. Todo o trabalho vai andar em torno desta 

questão. 

Este estudo tem como principais objetivos identificar quais os fatores principais que 

motivam as PME a se quererem internacionalizar, de que forma é que o fazem, quais as estratégias 

que utilizam, quais as principais barreiras que enfrentam e quais os fatores de diferenciação que 

possuem que as permitem competir no exterior, estes são os pontos principais que vão ser 

abordados no estudo em questão. 

 

1.3  Estrutura e organização da dissertação 

 

O presente trabalho encontra-se dividido em cinco capítulos, no primeiro capítulo é 

apresentado o tema da dissertação, assim como a sua relevância e os principais objetivos do 

estudo. 

No segundo capítulo, é apresentado o enquadramento teórico do trabalho que se encontra 

dividido em cinco subcapítulos, em que o primeiro incide na internacionalização das empresas 

inicialmente faz-se uma abordagem geral à internacionalização e de seguida aprofunda-se um 
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pouco o tema quando se trata da internacionalização das PME, também aborda a situação das 

PME em Portugal e as quais são as principais motivações destas empresas para se 

internacionalizarem. O segundo subcapítulo, incide sobre as teorias da internacionalização com 

principal enfoque nas PME, as teorias abordadas são as seguintes: Teoria dos estágios; Teoria das 

redes e a Visão Baseadas nos Recursos. O terceiro subcapítulo, retrata os modos de entrada com 

enfoque nas PME, em que são abordadas as caraterísticas que as PME possuem para escolher o 

modo de entrada num determinado mercado, retrata a exportação como sendo o principal modo 

de entrada deste tipo de empresas e por último aborda as PME denominadas de “born globals”. 

No quarto subcapítulo, existe um enquadramento dos principais casos de estudo que abordam as 

barreiras à exportação das PME e o último subcapítulo, incide no empreendedorismo e nas 

estratégias utilizadas pelas PME no seu desempenho internacional. 

No terceiro capítulo, é descrita a metodologia utilizada no presente trabalho, em que é 

descrito o tipo de pesquisa utilizado e o procedimento seguido na investigação empírica. Também 

é apresentada a amostra utilizada, assim como os setores de atividade que o estudo vai retratar. 

No quarto capítulo, dá-se a discussão dos resultados, onde se procura discutir os dados 

que foram recolhidos através das entrevistas realizadas a PME do norte de Portugal e onde depois 

de analisados os dados, se apresentam os resultados obtidos. 

Por fim, no quinto capítulo, são apresentadas as principais conclusões da dissertação com 

base no enquadramento teórico realizado sobre o tema e enunciam-se as principais limitações do 

estudo onde se propõem algumas sugestões para futuras investigações. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

O presente capítulo aborda os principais temas teóricos relativos ao estudo de 

investigação. 

 

2.1. Internacionalização 

 

A rapidez e a constante evolução do mercado mundial em que as empresas competem, 

tem sido um fator determinante para justificar a relevância que a internacionalização assume nas 

estratégias elaboradas pelas empresas. 

A internacionalização de uma empresa pode ser entendida como a expansão da sua 

atividade económica para além do quadro do mercado interno económico nacional. Normalmente, 

esta não é mais do que parte da carteira de uma empresa para utilizar melhor o seu capital assim 

como diversificar mercados e riscos. 

Segundo os autores Welch & Luostarinen (1988), a internacionalização é definida como 

uma atividade de negócio que ultrapassa barreiras nacionais, é quando se pretende criar valor nas 

organizações. Para Kauppinen & Juho (2012) a internacionalização é vista como uma questão 

importante para a economia global. No entanto, são as operações de saída e as operações 

internacionais de uma empresa que englobam um forte desafio que as organizações têm de 

enfrentar (Zeng, Xie, Tam, & Wan, 2008). 

A expansão internacional de uma empresa é um processo educativo em que a empresa 

adquire progressivamente experiência internacional ao longo do tempo e essas experiências 

podem continuar a desenvolver e a fortalecer as relações com os mercados externos (Johanson & 

Vahlne, 1990). 

Como resultado da intensificação da expansão da economia mundial, bem como o foco na 

melhoria dos défices nacionais, o envolvimento empresarial internacional está-se a tornar 

particularmente relevante tanto em termos de prosperidade nacional como também para as 

organizações individuais (Morgan & Katsikeas, 1997). 
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2.1.1. Internacionalização das PME 

 

Os negócios realizados no mercado externo têm sido dominados, na sua maioria, por 

empresas multinacionais. No entanto, com a crescente globalização, combinada com o avanço 

das tecnologias de informação e comunicação, cada vez mais existe um grande contributo para o 

crescimento da internacionalização de pequenas e médias empresas (Coviello & McAuley, 1999). 

Atualmente, as PME são reconhecidas como o motor da economia da União Europeia e os 

serviços que estas possuem, podem representar uma grande oportunidade de se diferenciarem 

perante outras empresas existentes no mercado, daí que o planeamento da sua 

internacionalização acaba por se tornar um enorme desafio para estas empresas (Europeias, 

2003). 

O número de PME com atividade internacional aumentou drasticamente desde a década de 

80 até à época atual. Estima-se que 30% das PME que fabricam em países industrializados estão 

agora ativas em negócios internacionais, representando mais de um terço do comércio mundial 

de bens (Oviatt & McDougall, 1997). 

Diversos autores observaram um aumento considerável da atividade internacional das PME 

em todo o mundo e, cada vez mais, estas empresas, possuem atividades de internacionalização 

numa idade mais precoce comparando com décadas anteriores (Andersson, Gabrielsson, & Wictor, 

2004; Singh, Pathak, & Naz, 2010). A internacionalização das PME reduz os seus riscos de 

mercado tornando a aquisição do conhecimento do mercado mais eficiente e, consequentemente, 

a aquisição de novos conhecimentos e competências conduz as empresas a acelerar o seu 

crescimento e a internacionalizar os seus produtos e serviços (Prashantham, 2008). 

Levy, Mota, & Wermelinger (2010) salientam que as PME competem entre si e também 

com grandes organizações, como o exemplo, das multinacionais. No entanto, estas empresas 

possuem recursos limitados em relação às grandes empresas. Para as PME se desenvolverem e 

consequentemente aumentarem o seu volume de negócios, é imprescindível a sua expansão 

internacional, mesmo que este processo possua algumas desvantagens, como é exemplo, o menor 

acesso que estas possuem em termos de recursos e de conhecimento do mercado. 

Ao longo dos anos, vários autores estudaram os diversos recursos utilizados pelas PME no 

seu processo de internacionalização, incluindo a base de conhecimento existente (Yamakawa, 

Khavul, Peng, & Deeds, 2013), o conhecimento tecnológico (Esra Karadeniz & Göçer, 2007), o 
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capital humano (Prashantham & Dhanaraj, 2010), a reputação (Yamakawa et al., 2013), para 

deste modo entenderem os sucessos e os fracassos da internacionalização das PME. 

A globalização do ambiente industrial e do mercado em geral tem aumentado a concorrência 

e as exportações. Estas questões são as mais simples e a opção mais comum da 

internacionalização das PME (Papalexiou, 2009), pois as atividades de exportação aumentam a 

rentabilidade, melhoram a balança comercial e ajudam a lidar com os problemas da pobreza e de 

desemprego (Esra Karadeniz & Göçer, 2007). 

A exportação é o modo de entrada mais comum no mercado estrangeiro por parte destas 

empresas, porque este modo não requerer uma grande quantidade de investimento de capital e 

possui um menor risco financeiro e comercial em relação a outras formas de investimento direto. 

 

2.1.2. PME de Portugal com enfoque na sua internacionalização 

 

No Jornal Oficial da União Europeia, segundo a recomendação da comissão de 6 de maio 

de 2003 referente à definição de PME é dito que: 

 

“A categoria das micro, pequenas e médias empresas (PME) é constituída por empresas que 

empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual não excede 50 milhões de 

euros ou cujo balanço total anual não excede 43 milhões de euros” (Europeias, 2003). 

 

A estrutura empresarial de Portugal é largamente constituída por PME e os autores 

Fernandes (2014) e Simões (2010) defendem que a internacionalização destas empresas 

portuguesas é crucial para o desenvolvimento da economia de Portugal. 

O estudo divulgado pelo INE sobre “Empresas em Portugal-2010”, indica que o volume 

de negócios realizado por empresas não financeiras (97,9% do total de empresas portuguesas) 

atingiu os 356 390 milhões de euros nesse ano, tendo 60,6% desse valor ter sido gerado por PME. 

Conforme indica a tabela 1, em Portugal, cerca de 99,9% das empresas não financeiras 

correspondem a micro, pequenas e médias empresas (Rev, 2012). Por regiões do país, o Norte 

de Portugal e Lisboa concentravam em 2010 cerca de 65,6% do total nacional de PME, 

destacando-se a região do Norte em relação ao número de empregues, 36,5% dos trabalhadores 

inseriam-se neste tipo de empresas. 
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┴: quebra de série Fonte: Rev, 2012 

 

Depois da grande crise económica de 2008, a internacionalização de PME em Portugal, 

passou a ser tratada como fundamental para a sua sustentabilidade e expansão (Kassim et al., 

2013). Face a esta situação económica que o país ainda atravessa, cada PME adota uma 

estratégia diferente para se distinguir das restantes. Umas adotam uma postura passiva, outras 

procuram um aumento da sua eficiência através do corte de custos e outras empresas tomam a 

iniciativa de investir na sua expansão para mercados já existentes na sua carteira de clientes e/ou 

de entrar em novos mercados. Segundo Michael & Robbins (1998), a maioria das empresas acaba 

por adotar uma estratégia que se situa entre o corte de custos e novas estratégias 

empreendedoras. 

No final de 2010 o relatório da Comissão Europeia indicou que a internacionalização das 

empresas é muito benéfica, não só para as empresas envolvidas, mas também para a economia 

desses mesmos países. Nos anos mais recentes, a internacionalização das empresas portuguesas 

assim como as suas exportações têm tido uma grande relevância para a evolução positiva da 

balança de bens e serviços e também têm atenuado o desempenho negativo da nossa economia 

(Rev, 2012). 

De salientar que o apoio público prestado às PME em Portugal há uns anos atrás, era 

bastante baixo quando comparado com a média da União Europeia, com um suporte de 2% 

quando a média europeia era de 11%. Também a obtenção de financiamentos por parte destas 

empresas era mais reduzido, apenas 3 em cada 10 empresas obtinham algum tipo de 

financiamento face a 7 a cada 10 financiamentos obtidos por empresas na UE (Real, 2012). Mas 

Tabela 1--Pequenas e médias empresas em % do total de empresas: total e por dimensão 
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para fazer frente a estes números, as autoridades portuguesas começaram a tomar medidas para 

promover o nível de internacionalização das PME nacionais. De acordo com o relatório Doing 

Bussiness (2016) e a SBA factsheet (2015) do Banco Mundial, atualmente, Portugal ocupa o 

primeiro lugar no que se refere a transações comerciais além-fronteiras, mas apesar da quantidade 

e do custo de documentos que são exigidos aquando deste processo serem inferiores à média da 

UE, o tempo que é necessário para exportar e importar, 15 e 13 dias respetivamente, continua a 

ser mais longo do que a média da UE, 11.6 e 10.6 dias respetivamente (Worl Bank Group, 2016). 

Para promover a internacionalização e de forma a tornar as PME portuguesas mais 

competitivas, as autoridades estão a aplicar diversas iniciativas políticas para fazer frente à 

legislação dos últimos anos. Dentro destas iniciativas podem-se salientar o Quadro Estratégico 

Nacional de Referência, que tem como objetivo fornecer linhas de crédito às PME, “os balcões 

únicos”, que têm como missão apoair as PME no seu processo de internacionalização, ajudando-

as desta forma a preparar as suas atividades comerciais para outros países e também a criação 

da “Marca Portugal”, que tem como função reforçar a imagem e o valor dos produtos exportados 

de Portugal de forma a promovê-los mundialmente (Act, Regulat, Act, Envoy, & Envoys, 2016). 

 

2.1.3. Motivações das PME para se internacionalizarem 

 

São inúmeros os motivos para as PME se quererem internacionalizar, desde o facto dos 

mercados em que estas empresas operam se encontrarem estagnados até ao simples caso de 

quererem ganhar competitividade no mercado interno ou externo, sendo que maioritariamente o 

objetivo principal da internacionalização das empresas está ligado à obtenção de lucros por parte 

das mesmas (Root, 1994). 

Na literatura encontram-se várias propostas relativas às motivações inerentes à 

internacionalização das empresas. Alguns autores dividem-nas em dois grandes grupos, que são 

estes, as motivações pró-ativas e as motivações reativas, podendo alguns dos motivos à 

internacionalização de uma determinada empresa conjugar estes dois tipos de grupos (Hollensen, 

2007). Deste modo, as empresas tanto podem receber estímulos internos ou externos na tomada 

de decisão na inicialização do processo de exportação, onde tanto as qualidades e vantagens 

internas, tanto o fator ambiental desempenham um papel importante (Cavusgil, 1982). 

Quando uma empresa planeia a sua internacionalização, a equipa de gestão deve estar 

ciente quais as atividades que deve explorar, com o objetivo de responder às oportunidades e 
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necessidades do mercado, esse tipo de estímulo à exportação é conhecido como motivações 

proativas (fatores de atração ou fatores pull), enquanto que as motivações reativas se devem aos 

estímulos recebidos da reação às condições de mudança e à atitude passiva da empresa em 

relação às oportunidades de exportação (fatores de impulso ou fatores push) (Cavusgil, 1982). 

Springer & Czinkota (1999) enumeraram um conjunto de onze fatores relativos às 

motivações pró-ativas e reativas, como se pode ver na tabela 2: 

 

Tabela 2-Fatores Motivacionais 

Motivações Pró-ativas Motivações Reativas 

→Vantagens relacionadas com a obtenção de 

lucro 

→Vantagens tecnológicas 

→Produtos únicos 

→Compromisso da gestão 

→Informação exclusiva 

→Benefícios fiscais 

→Economias de escala 

→Pressões da concorrência 

→Saturação do mercado doméstico 

→Excesso de capacidade produtiva 

→Proximidade a clientes e portos de 

desembarque 

Fonte: (Czinkota et al., 1999) 

 

Também segundo Teixeira & Freitas (2005) as motivações para as empresas se 

internacionalizarem vai de encontro às referidas pelos anteriores autores mas, para além disso, 

estes autores indicam as seis motivações que para eles são mais importantes, nomeadamente, 

maior retorno de investimento, aumento da quota de mercado, acesso a melhores recursos e 

também mais baratos, fuga à importação ou à prática protecionista das importações e por último, 

a resposta a clientes/concorrentes de modo a tornarem-se mais competitivo. 

Quando se fala em motivações à internacionalização de empresas também se pode falar 

de estímulos à exportação e de empreendedorismo internacional. Os estímulos à exportação 

referem-se aos fatores decisivos para a empresa iniciar, desenvolver e manter operações de 

exportação, isto é, são fatores que fornecem a força necessária que a empresa necessitava para 

impulsionar a sua internacionalização. Dentro dos estímulos à exportação, podem-se referir três 

forças principais que são, as caraterísticas individuais, que se referem à perceção que o 

empreendedor tem em relação a novas oportunidades no mercado internacional, as caraterísticas 
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organizacionais, que estão relacionadas com os objetivos corporativos da organização, as suas 

vantagens diferenciais e a disponibilidade de recursos e por último, as características ambientais, 

que se encontram relacionadas com a localização do país, as condições económicas do mesmo e 

a disponibilidade de matérias-primas para a produção.(Katsikeas & Piercy, 1993) 

São inúmeras as motivações para as empresas se quererem internacionalizar, enquanto 

que alguns motivos se devem a fatores internos à empresa outros devem-se a fatores externos 

que são condicionantes à organização e fazem com que esta mude o seu comportamento. 

 

2.2. Teorias da internacionalização com enfoque nas PME 

 

Para que haja um conhecimento mais profundo dos motivos que levam as empresas a se 

internacionalizarem, assim como as estratégias e modalidades utilizadas, foi necessário, diversos 

autores analisarem algumas das principais teorias sobre este tema.  

Os primeiros investigadores a abordarem o assunto foram Adam Smith, David Ricardo e 

Heckser-Ohlin, estes exploraram e apresentaram o mundo dos negócios internacionais. Segundo 

estes autores, nem todas as teorias são aplicáveis a todos os casos de internacionalização que 

ocorrem no mundo dos negócios, mas, de certa forma, complementam-se e funcionam como 

diferentes ferramentas para explicar e entender o processo de internacionalização das empresas. 

A adoção de uma determinada estratégia de internacionalização por parte das empresas, 

depende de um conjunto de fatores inerentes ou não à empresa, tais como, o modo de entrada, 

o momento, a influência do contexto ambiental doméstico, os recursos externos e internos, entre 

outros (Wright, Westhead e Ucbasaran, 2007). 

Neste sentido, as teorias seguintes selecionadas focam-se sobretudo no processo de 

internacionalização das PME e fornecem uma explicação acerca dos diferentes caminhos que 

estas normalmente percorrem durante o seu processo de expansão para outros mercados. 

 

2.2.1. Teoria dos Estádios 

 

A teoria dos estádios defende que o processo de internacionalização de empresas faz 

parte de um processo incremental que inclui diferentes estádios. Esta teoria possui dois modelos, 
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em que nestes modelos, a internacionalização é percebida como um processo gradual, no qual a 

empresa vai aumentando o seu grau de comprometimento com o mercado externo ao mesmo 

tempo que vai acumulando experiência e conhecimento (Johanson & Vahlne, 1977). 

Andersson et al. (2004) fez a distinção entre o modelo de Uppsala (Modelo-U), 

desenvolvido pelos autores Johanson & Vahlne (1977) e os modelos baseados na inovação 

(Modelo-I). O modelo-U é apresentado como um modelo dinâmico e tem ênfase na teoria do 

conhecimento, enquanto que o os modelos de inovação assumem o processo de 

internacionalização como um desenvolvimento de passo a passo. 

 

Modelo de Uppsala 

Os autores efetuaram um estudo com empresas suecas e verificaram que estas tinham 

tendência para iniciar as suas operações internacionais em mercados próximos ao seu e tal facto 

devia-se a estas possuírem aversão ao risco e pouca experiência internacional e à medida que o 

tempo passava, iam-se penetrando em mercados externos um pouco mais distantes, de modo a 

reduzir o nível de incerteza associado à distância psicológica (conjunto total de fatores, tais como, 

cultura, educação, língua, que interferem no fluxo de informações entre países). No seu estudo, 

Johansson e Vahlne (1977) também descobriram que inicialmente as empresas entravam nos 

mercados externos pelo modo da exportação. Este estudo comprovou então que as empresas 

suecas estudadas se internacionalizavam de forma progressiva e sequencial. 

Portanto, para os autores, o processo de internacionalização é um processo incremental, 

através do qual a empresa beneficia de uma aprendizagem sucessiva que pode ser levada a cabo 

por uma sequência de modos de entrada em novos mercados. A abordagem a estes mercados é 

feita de uma forma gradual e progressiva, em que as diferentes etapas representam os graus de 

envolvimento internacional da empresa. Neste modelo, a grande parte dos obstáculos à 

internacionalização, ocorre devido à falta de recursos e falta de conhecimento dos mercados. 

 

Modelos Baseados na Inovação 

Estes modelos foram influenciados pelo modelo de Uppsala e consideram as atividades 

de exportação como uma inovação que é influenciada quer por fatores internos quer por fatores 

externos. Os mais conhecidos são o de Bilker e Tesar (1977), Reid (1981), e Leonidou e Katsikeas 

(1996), estes modelos, seguem uma perspetiva sequencial da internacionalização e focam o 

processo através de uma perspetiva de inovação. 
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O modelo apresentado por Bilker e Tesar (1977), propõe seis estádios baseados no 

desenvolvimento de exportações de PME em função do seu envolvimento no aumento da 

exportação para mercados psicologicamente mais distantes. A primeira etapa é o desinteresse das 

empresas em exportar e o modelo vai gradualmente até à sexta etapa em que a empresa elabora 

um estudo para perceber a viabilidade desta exportar para outros países psicologicamente mais 

distantes que o seu, sendo assim, a exportação acontece devido a pedidos inesperados do exterior 

e não por uma atitude pró-ativa por parte da empresa (exportação passiva ou reativa) 

Já Leonidou e Katsikeas (1996), identificaram três etapas genéricas para o processo de 

exportação em que vai desde o estádio de pré-exportação, em que a empresa apenas se encontra 

focada no mercado interno, até ao estádio de exportação avançado, onde a empresa exporta  

Também Reid (1981) desenvolveu um modelo baseado na inovação, em que nas suas 

principais preocupações constaram: 

1. Perceber qual a influência que o gestor da empresa possuía acerca do modo de 

penetração da empresa e a sua permanência nos mercados estrangeiros; 

2. Estudar a relação entre o perfil do gestor e os critérios de decisões; 

3. Demostrar de que maneira o perfil do gestor influenciava o desempenho exportador 

da empresa, assim como a sua estratégia de exportação. 

Quanto ao gestor, Reid teve em conta o seu perfil, as suas habilitações académicas, a sua 

formação, o seu conhecimento em línguas, a sua experiência profissional e o poder dos seus 

contactos, salientando a forma como o gestor pode influenciar o desempenho da empresa no que 

toca à exportação. 

Concluindo, os modelos baseados na inovação possuem em comum o caráter sequencial 

do processo de internacionalização, o cuidado com a análise efetuada para escolher o mercado 

de destino das suas exportações, os diferentes níveis de compromisso da empresa em relação às 

suas atividades de exportação e essencialmente o facto de se focarem unicamente no processo 

de desenvolvimento de exportação das PME de um modo particular. 

 

2.2.2. Teoria das Redes 

 

Nos últimos anos, o modelo de Uppsala tem sido questionado pelos autores que defendem 

a teoria das redes, visto que, existem empresas que se tornam internacionais logo após a sua 

criação e desta forma, conseguem uma internacionalização mais rápida através da experiência e 
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dos recursos dos parceiros da rede (Mitgwe, 2006). Este modelo considera as interdependências 

entre os vários agentes de mercado bem como os processos de desenvolvimento de mercados 

estrangeiros. 

Todas as empresas de um mercado são consideradas incorporadas numa ou mais redes 

por meio de vínculos com os seus agentes (stakeholders), como é o caso dos fornecedores, 

subcontratados, clientes, entre outros (Johanson & Mattsson, 1988).  

Johansson & Mattson (1988), consideram a internacionalização da empresa como um 

desenvolvimento natural das relações de rede com indivíduos e empresas estrangeiras. O 

networking é visto como uma fonte de informação e conhecimento de mercado, que muitas vezes 

é adquirido num maior espaço de tempo quando não há relações com o país anfitrião. Portanto, 

as redes são um mecanismo de ligação que permite uma rápida internacionalização (Mitgwe, 

2006). O destaque da abordagem de rede é aproximar as partes envolvidas usando as informações 

que a empresa adquire estabelecendo relações estreitas com os seus stakeholders. Os 

relacionamentos são baseados na confiança mútua, no conhecimento e no compromisso uns com 

os outros. 

As empresas estabelecem e desenvolvem posição no mercado em relação a outros 

agentes de uma rede estrangeira (Johanson & Mattsson, 1988). As empresas, quando vão para 

um mercado exterior, encontram-se envolvidas numa rede doméstica com o objetivo principal de 

desenvolver relações comerciais num país estrangeiro. A posição da empresa na rede local 

determina o seu processo de internacionalização, uma vez que essa posição determina a sua 

capacidade de mobilizar os seus recursos dentro da rede (Lindblom, 1959). 

Deste modo, a teoria das redes fornece uma nova perspetiva acerca do processo de 

internacionalização de empresas, em especial das PME, devido ao facto da internacionalização 

estar mais dependente do relacionamento com outros agentes do mercado, pois é este 

relacionamento que os faz posicionarem-se rapidamente no mercado internacional, aproveitando 

os recursos, a experiência e os pontos mais fortes das outras empresas que já se encontram nessa 

rede. 

Segundo esta teoria, os negócios internacionais verificam uma rede de relacionamentos, 

quando assenta em três variáveis básicas: 

1. Os agentes (stakeholders), que se encontram ligados uns aos outros; 

2. Os recursos, visto que ao longo do tempo vão conhecendo as capacidades e as 

estratégias mútuas; 
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3. As atividades, devido ao processo de interação que tem como finalidade alcançar 

objetivos comuns, de forma a fortalecer as relações de confiança de conhecimento 

e de comprometimento. 

 

A teoria das redes de Johanson and Mattsson’s (1988) 

Johanson e Mattsson (1988) argumentam que, à medida que as empresas se 

internacionalizam, o número e a força das relações criadas na rede aumentam e ajudam na sua 

expansão internacional. Usar a confiança e o crescente comprometimento em redes estrangeiras 

já estabelecidas, a empresa ganha penetração no mercado. Depois de a conseguir, as empresas 

podem ganhar integração internacional, usando a rede e envolvendo-se com outras empresas em 

vários países (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando a empresa segue as atividades acima mencionadas (figura 1), as relações são 

formadas, ganhando acesso ao mercado e aos seus recursos.  

Johanson & Mattsson identificaram quatro categorias de empresas, com base no grau de 

internacionalização da empresa e do mercado que são apresentadas na seguinte figura: 

Figura 1-Teoria das redes    Fonte: Johanson and Mattsson (1988) 
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Na categoria “The early starter”, a empresa possui poucas relações com o mercado 

externo, tendo a maioria das suas operações restringidas ao mercado interno, o que faz com que 

tenham pouco conhecimento em relação ao mercado externo e possuam pouca chance de adquiri-

lo no seu país. Para anularem esta lacuna, recorrem a agentes que já possuem conhecimento do 

mercado externo e com experiência. 

Na categoria “The lonely international”, as empresas estão altamente internacionalizadas, 

mas encontram-se num ambiente de mercado com foco doméstico, contudo possuem a 

capacidade de promover a internacionalização do mercado. Esta empresa adquiriu conhecimento 

prévio e experiência num mercado externo, por isso tem o que é preciso para ter sucesso. 

Na categoria “Later starters”, as empresas já se encontram num mercado 

internacionalizado e a empresa possui uma relação indireta com a rede. Para os “Later straters”, 

é difícil conseguir um lugar na rede existente, visto que os seus concorrentes já possuem mais 

conhecimento. 

Por último, na categoria “International among others”, são empresas altamente 

internacionalizadas, onde tanto o mercado como a empresa já estão num estado de 

internacionalização avançado. 

Resumindo, com base nesta teoria, as PME ao se encontrarem ligadas a redes 

internacionais, possuem mecanismos e vantagens para uma aquisição de conhecimento e de 

acesso a recursos mais acelerada, que promovem uma rápida aquisição de conhecimento 

internacional por parte da empresa. Se uma PME não possui recursos e conhecimentos essenciais 

para se poder expandir para outros mercados, esta pode ser uma forma de o fazer, estabelecendo 

cooperação e alianças estratégicas com outros agentes do mercado. 

 

 

Figura 2-Grau de internacionalização do mercado Fonte: Johanson and Mattsson (1988) 
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2.2.3. Visão Baseada nos Recursos (VBR) 

 

Barney (1991) foi primeiro autor a formalizar a literatura desta visão num quadro mais 

abrangente. Segundo este autor, as organizações que possuem e exploram recursos e 

capacidades, valiosos e raros, conseguem alcançar vantagem competitiva e esta vantagem irá 

refletir-se num aumento do desempenho da empresa a curto prazo. Esta teoria defende que os 

recursos específicos e as caraterísticas homogéneas que as empresas possuem, são os principais 

impulsionadores das suas vantagens competitivas sustentadas em mercados internacionais, 

sendo a principal vantagem competitiva a maneira como estas aplicam o conjunto de recursos 

que possuem (Barney, 1991). 

De acordo com Ilhéu (2009), o simples facto de uma organização aceder a recursos únicos 

vai contribuir para a posse de vantagens específicas próprias dos mercados onde atua. 

Segundo a literatura, os recursos podem ser tangíveis ou intangíveis. Grant (1991) assume 

que os recursos tangíveis são facilmente observados e avaliados, tais como, as instalações, os 

equipamentos, recursos humanos e financeiros, etc. Enquanto que os recursos intangíveis não 

podem ser diretamente quantificados e avaliados, como por exemplo, a capacidade de 

coordenação de gestão, o nível de relacionamento da empresa com os seus stakeholders, a cultura 

empresarial, entre outros  

Ahokangas (1998) expôs um modelo alusivo ao desenvolvimento de recursos e 

comportamento estratégico de internacionalização de PME combinando as perspetivas 

estratégicas, de recursos e de rede. O autor, neste modelo, assumiu que as PME para possuírem 

potencial, dependem dos seus recursos-chave internos e externos, estes recursos podem ser 

ajustados internamente à empresa, ou entre as empresas e os seus ambientes. De acordo com 

Ruzzier (2006), este tipo de ajustamento pode ser analisado através de duas perspetivas: a fonte 

dos recursos (internos ou externos à empresa) e a forma de desenvolvimento dos recursos (se 

orientada para a empresa-orientação inward ou se orientada para a rede- orientação outward). 

Os recursos internos orientados para a empresa não são mais do que uma estratégia de 

desenvolvimento autossustentada, em que a empresa não recorre a recursos externos para a sua 

internacionalização, mas recorre apensas aos seus recursos essenciais, iniciando as suas 

atividades internacionais acumulando experiência e conhecimento. Os recursos externos 

orientados para a empresa representam a necessidade dos recursos que são externos à empresa 

para a ajudar no desenvolvimento dos seus recursos internos. 
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Os recursos internos orientados para a rede envolvem a aliança entre empresas, como 

por exemplo, o desenvolvimento de um conjunto de recursos, e os recursos externos orientados 

para a rede assumem a partilha do controle sobre os recursos da empresa. 

Concluindo, a VBR apresenta como foco central o nível dos recursos de uma organização 

como a fonte de vantagem competitiva e, sendo as organizações vistas como heterogéneas, cada 

organização possui um conjunto de recursos intangíveis e tangíveis únicos e capacidades que são 

adquiridas, desenvolvidas e expandidas ao longo do tempo. 

 

2.3. Modos de entrada com enfoque nas PME 

 

As empresas quando iniciam o seu processo de internacionalização, têm de encontrar 

uma estrutura organizacional adequada para gerir eficazmente as atividades para conseguirem 

entrar em mercados estrangeiros (Anderson & Gatignon, 1986). 

A escolha do modo de entrada de uma empresa para outros mercados é uma decisão 

estratégica bastante importante para determinar a sua estrutura organizacional (Nakos & 

Brouthers, 2002). Estas organizações podem escolher entre vários modos de entrada no mercado 

externo, incluindo a exportação, acordos contratuais (por exemplo, licenciamento), joint venturing, 

aquisição de uma empresa já existente e criação de um investimento greenfield (Pan & David, 

2000). 

Esta escolha pode ser classificada de duas formas: os modos de entrada de capital que 

incluem investimento direto no país anfitrião (por exemplo, joint ventures ou subsidiárias integrais), 

e os modos de entrada de não-capital que incluem exportação direta e indireta, bem como acordos 

contratuais, como por exemplo, o licenciamento (Pan & David, 2000). As vantagens e as 

desvantagens do modo de entrada utilizado pela empresa têm que ser levadas em conta, visto 

que, esta escolha pode ter implicações no seu desempenho. Por exemplo, os modos de entrada 

de capital requerem inicialmente um maior número de recursos, mas por sua vez facilitam uma 

maior aproximação ao país anfitrião (Zahra, Ireland, & Hitt, 2000), enquanto que, os modos de 

entrada de não-capital, são menos intensos em termos de recursos e proporcionam uma maior 

flexibilidade à empresa, mas ao mesmo tempo, carecem de proximidade do mercado em que 

atuam impedindo o acompanhamento da evolução desse mesmo mercado (Nakos & Brouthers, 

2002). 



19 

Alterar a forma de entrada escolhida inicialmente pode ser caro e demorado, de maneira 

que a sua escolha errada pode afetar negativamente o desempenho da empresa (Lu & Beamish, 

2001; Nakos & Brouthers, 2002). 

As PME, ao contrário das empresas multinacionais, têm características específicas 

suscetíveis de influenciar a sua escolha no modo de entrada noutro país, em termos do nível de 

compromisso com o mercado, os riscos associados ao país de acolhimento e o controlo das 

atividades no mercado externo. Entre estas características encontram-se limitados os recursos 

financeiros e de pessoal das PME. As restrições de recursos podem limitar a capacidade destas 

empresas a se comprometerem fortemente com um mercado externo (Ripollés, Blesa, & 

Monferrer, 2012). 

Estudos anteriores mostraram que as PME possuem um elevado nível de sensibilidade às 

influências externas, tornando-se particularmente importante que este tipo de empresas encontre 

um modo de entrada que lhes permita lidar com os riscos no país de acolhimento (Cheng, 2008).  

A escolha do modo de entrada no mercado externo está iminentemente ligada ao nível de 

comprometimento, risco e controle de recursos que a empresa assume nas suas atividades 

externas (Hill, Hwang, & Kim, 1990). Alguns modos de entrada exigem um grande 

comprometimento de recursos para o país anfitrião, enquanto que outros permitem que este 

comprometimento seja partilhado com terceiros, por exemplo, a criação de investimento inicial de 

capital estrangeiro a começar do zero requer um alto nível de comprometimento de recursos, visto 

que a empresa ao se internacionalizar tem que acarretar com todos os custos de estabelecer uma 

nova empresa e servir o mercado externo, já o modo de entrada através da exportação possui um 

nível de comprometimento bastante menor. 

O nível de risco ao qual a empresa se quer expor no cenário internacional também está 

associado ao compromisso de recursos, pois quantos mais recursos a empresa comprometer, 

maior o risco de perder recursos valiosos e o compromisso com o mercado internacional fracassar. 

Por último, os modos de entrada também envolvem diferentes níveis de controle nas 

atividades do mercado externo, pois o controle é determinado pelo nível de responsabilidade da 

empresa aquando da tomada de decisões estratégicas e operacionais no mercado em que atua 

(Hill et al., 1990). 
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2.3.1. Características das PME para escolher o modo de entrada 

 

As PME’s possuem três caraterísticas de relação direta com os níveis de 

comprometimento, risco e controle de recursos que irão afetar a sua decisão no modo de entrada 

noutro país. 

Primeiro, as PME estão em desvantagem em relação às grandes empresas multinacionais 

pois, diversos autores afirmam que os reduzidos recursos disponíveis limitam a capacidade de as 

empresas mais pequenas alcançarem estágios de internacionalização mais avançados (Buckley, 

1989; Calof, 1994). Em relação às grandes empresas, as PME possuem uma maior dificuldade 

em convencer os seus funcionários para irem trabalhar para o estrangeiro num longo período de 

tempo e também, muitas das vezes não possuem os recursos financeiros necessários para 

estabelecer uma estrutura de controle de gestão que seja competente noutro país (Calof, 1994). 

As PME não executam unicamente modos de entrada de baixo investimento, apesar de estes 

serem os mais utilizados, às vezes, também são capazes de escolher modos com maior 

intensidade de investimento e devido a estes motivos, a entrada bem-sucedida das PME continua 

a ser um desafio para as empresas. (Pavitt, Robson, & Townsend, 1987). 

A segunda característica das PME é que estas são extremamente sensíveis a mudanças 

externas, por exemplo, os ambientes políticos, tecnológicos e legais de mercados internacionais, 

assim como, as constantes mudanças no mercado, contribuem para a imprevisibilidade (Cheng, 

2008). Segundo Krishna Erramilli & D’Souza (1995), a literatura existente sobre a escolha do 

modo de entrada das PME, refere que o processo de decisão varia em relação às grandes 

empresas, com mais ênfase quando o contexto externo é imprevisível. Deste modo, é difícil para 

as PME encontrarem um modo de entrada que lhes permita lidar eficazmente com os riscos 

associados ao país de acolhimento, devido à sua grande sensibilidade aos desafios externos. 

Por último, as PME diferem de outro tipo de empresas aquando da decisão de entrar num 

mercado estrangeiro em relação à sua estrutura, pois muitas PME (não todas) são propriedade de 

uma família e é mais provável que a estratégia relativamente à internacionalização seja inseparável 

dos objetivos pessoais dos proprietários, que muitas vezes se focam apenas nas suas 

necessidades, crenças e valores pessoais. Deste modo, o caráter pessoal, incluindo caraterísticas 

demográficas e de personalidade, permitem entender até que ponto os tomadores de decisão 

percebem que podem controlar as atividades de internacionalização da empresa, uma 

possibilidade que está iminentemente ligada com a escolha do modo de entrada (Fernández & 

Nieto, 2006). 
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2.3.2. Exportação como modo de entrada 

 

Entende-se por exportação a venda de produtos (acabados, semiacabados e/ou matérias-

primas) por parte de uma determinada empresa de um país exportador para uma empresa num 

país estrangeiro, o importador (Ural, 2009). 

A exportação tornou-se uma estratégia de internacionalização de relevo tanto para as 

empresas como para as economias nacionais nos mercados mundiais. A crescente liberalização, 

integração e competição nas economias mundiais têm sido responsáveis pelo crescente 

envolvimento de empresas em atividades de exportação (Ural, 2009). Além disso, de acordo com 

a crescente globalização das economias mundiais, as atividades de exportação para as pequenas 

e médias empresas, tornaram-se mais recorrentes para a sobrevivência, o crescimento e a 

viabilidade a longo prazo destas organizações, uma vez que a exportação é geralmente uma 

abordagem menos repleta de recursos, em comparação com os modos alternativos de entrada e 

expansão no mercado externo, uma vez que requer um mínimo de risco empresarial, necessita de 

baixo comprometimento de recursos e oferece uma alta flexibilidade de movimentos (Al-Hyari, Al-

Weshah, & Alnsour, 2012). 

A maioria dos estudos que analisaram a internacionalização das PME, concluíram que a 

exportação é o modo de entrada dominante nos mercados internacionais e o sucesso que estas 

obtêm aquando deste processo, motiva-as para se internacionalizarem nos períodos posteriores 

(Burpitt & Rondinelli, 2000). Segundo Cavusgil (2010) “as empresas que atuam no exterior pela 

primeira vez, costumam adotar a exportação como estratégia de entrada”. Esta é utilizada como 

uma plataforma para futuras expansões internacionais. Chelliah, Sulaiman, & Yusoff (2010), 

demonstraram que as PME têm uma tendência mais forte para este tipo de atividade do que as 

grandes empresas, no entanto, consideraram a exportação como uma atividade desejável que 

pode contribuir significativamente para o crescimento e consequentemente para o lucro da 

empresa. 

Leonidou, Katsikeas, & Coudounaris (2010) concluíram que exportar é a forma mais 

barata, mais simples e mais rápida, de entrar em mercados estrangeiros e de conseguir a 

internacionalização e também que a exportação é um veículo que ajuda no rápido acesso aos 

mercados estrangeiros (Beamish e Lu, 2001). 

Segundo os autores Bello, Chelariu, & Zhang (2003), este modo de entrada é o meio 

utilizado pela maioria das PME para se internacionalizarem e também o fazem com a ajuda do 

desenvolvimento de uma relação com vários tipos de intermediários estrangeiros, como por 
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exemplo, distribuidores independentes, agentes importadores e representantes de vendas. Este 

tipo de modo de entrada auxilia as empresas a estabelecerem uma comunicação direta e aberta 

com seus intermediários para ajudar a superar as diferenças culturais, linguísticas, entre outras 

(Leonidou, Katsikeas, & Samiee, 2002). 

Hortinha e Viana (2009) distinguiram duas formas de acesso aos mercados que são as 

mais utilizadas: a exportação direta e exportação indireta. Na exportação direta, a organização 

envolve-se mais na exportação, executando a maior parte das operações como o estudo e contacto 

com o mercado externo, a distribuição, a documentação, o estabelecimento de preços, entre 

outras. Já na exportação indireta, os produtos são levados para os mercados além-fronteiras por 

outras entidades, não havendo um grande envolvimento da empresa, vendo desta forma o 

mercado externo como um prolongamento do mercado interno. A exportação indireta pode ter 

uma forma ativa, isto é, a empresa tem como objetivo aumentar o seu volume de vendas, ou 

ocasional, o que significa que a empresa exporta para aproveitar alguma solicitação ocasional, 

exportando esporadicamente.  

 

Exportação Direta 

Na exportação direta, a empresa executa a maior parte das operações de exportação em 

vez de as delegar a outras organizações. Tarefas como o estudo dos mercados em que a empresa 

quer atuar, a distribuição física dos seus produtos, as formalidades logísticas de exportação, o 

estabelecimento de preços e as atividades de promoção, são desempenhadas pela própria 

empresa. Este tipo de exportação, tem como vantagem, proporcionar um maior controlo sobre as 

operações de mercado, como também permite a obtenção de informação com maior qualidade 

dos mercados externos, assim como um aumento da experiência internacional da própria 

empresa. A exportação direta, possui custos mais elevados em comparação com a exportação 

indireta, contudo, pode ser mais lucrativa e proporcionar um maior crescimento no mercado 

internacional. Este tipo de exportação, normalmente acontece quando o vendedor é procurado por 

um importador ou quando o seu mercado cresceu suficientemente em tamanho para justificar a 

realização da sua própria atividade de exportação (PotugalGlobal, 2002). 

Para lidar com as operações de exportação direta, onde a empresa assume um risco 

maior, existindo assim um maior comprometimento da sua parte, Hortinha e Viana (2009) 

identificaram várias alternativas que a empresa pode utilizar aquando deste tipo de exportação: 



23 

Departamento baseado no país de origem: é importante quer para a realização das exportações 

diretas, quer para o controlo e coordenação das organizações estabelecidas no exterior. Estes 

autores afirmaram que este departamento pode ser organizado de três formas: 

a) criação de um departamento dentro da própria empresa exportadora: usualmente 

estabelecido em volta de um responsável pelas vendas internacionais e que também 

depende da colaboração de todos os departamentos da organização. Esta é a forma que 

oferece mais simplicidade e facilidade; 

b) departamento de exportação autónomo: gera uma maior autossuficiência e 

independência de outros departamentos da empresa, visto que desenvolve a generalidade 

das operações de exportação por especialistas a tempo inteiro; 

c) filial de exportação: apesar de ser muito semelhante à anterior, esta possui uma grande 

autoridade e responsabilidade do centro responsável, separando as atividades domésticas 

das de exportação. 

Vendedor residente e não residente: no primeiro caso o vendedor é enviado para o exterior para 

residir permanentemente, equiparando-se a uma filial local, por outro lado, no segundo caso, o 

vendedor situa-se no país da empresa exportadora, deslocando-se periodicamente ao exterior para 

desenvolver a sua atividade no mercado internacional. Estes tipos de vendedores têm três funções 

principais: 

a) informar os clientes e obter encomendas; 

b) criar uma relação de confiança com o cliente, envolvendo-o nos negócios existentes, sendo 

que se este for um fator crítico, não se deverá optar por um vendedor não residente; 

c) executar a recolha de informação não só sobre a concorrência, mas também dos seus 

produtos, sendo que também aqui, caso esta operação seja de extrema importância, deve-se 

optar por um vendedor residente. 

Distribuidores e agentes localizados no exterior: permitem que a empresa exportadora recorra a 

entidades locais para assegurar a comercialização dos seus produtos no mercado externo. Se a 

empresa utilizar distribuidores, estes possuem contacto com os produtos e assumem a sua 

respetiva posse, assumem também os riscos associados ao crédito e tratam da logística de 

distribuição até ao cliente final. Mas se por outro lado a empresa optar por agentes, terá apenas 
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de lhes fornecer algumas amostras ou literatura de suporte do produto, para que estes as possam 

apresentar a potenciais clientes e desta forma tentar vender o produto. A empresa exportadora 

possuí uma tarefa de extrema importância aquando da escolha quer de distribuidores quer de 

agentes, pois precisa de os escolher consoante os seus objetivos no mercado externo. Para isso é 

necessário que a empresa elabore o perfil desejável, que conheça a localização dos mesmos e 

posteriormente, de entre os selecionados através destes critérios, escolha os que têm 

disponibilidade para trabalhar em conjunto com a empresa. As principais formas de exportação 

direta via agente/distribuidor são as seguintes 

a) agente no exterior: localizado no país estrangeiro, desenvolve os negócios da empresa 

nesse mercado e não assume qualquer tipo de risco ou responsabilidade pelos produtos 

e é remunerado mediante uma comissão; 

b) retalhista no estrangeiro: a empresa exportadora vende, através de um seu vendedor, 

diretamente a um conjunto de retalhistas que, por sua vez, vendem aos clientes finais; 

c) trading: trabalham também com produtos de outras marcas, desempenham funções de 

armazenamento de mercadorias, transporte, financiamento, seguros e outras funções 

ligadas à exportação; 

d) concessionário: detém os direitos exclusivos de venda dos produtos para uma 

determinada área geográfica, não trabalha com os produtos concorrentes e presta 

assistência técnica. 

Concluindo, segundo Hortinha e Viana (2009), na exportação direta, a principal 

desvantagem deste tipo de exportação, é o facto do risco envolvido e do investimento necessário 

serem maiores quando comparada com a exportação indireta. Como principais vantagens, 

nomearam o grande potencial de retorno obtido através deste tipo de exportação, visto que, como 

a empresa exerce o controlo total das operações de exportação, não tem necessidade de contratar 

empresas que sirvam de intermediário para a venda no exterior dos seus produtos, tratando assim 

a empresa de todo o processo. 
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Exportação Indireta 

Ball, Geringer, Minor, & McNett (2012) afirmam que a exportação indireta é mais simples 

do que a exportação direta porque não requer conhecimentos especiais de exportação nem 

grandes desembolsos financeiros.  

Na exportação indireta a empresa utiliza os serviços de uma outra organização, cuja 

função é encontrar compradores para os seus produtos no mercado internacional. Este tipo de 

exportação requer a participação de uma empresa mercantil que adquire mercadorias no mercado 

interno para a sua posterior exportação. 

Também a exportação indireta pode ser subdividida em exportação indireta ativa ou 

exportação indireta ocasional reativa (Viana e Hortinha, 1997). A exportação indireta ativa implica 

um esforço contínuo da empresa para satisfazer o seu objetivo de aumentar o volume de 

exportações, já a exportação indireta ocasional reativa corresponde à situação em que a empresa 

recebe uma encomenda esporádica e exporta para satisfazer essa procura ocasional. 

Neste tipo de exportação a venda que a empresa efetua é semelhante a uma venda 

doméstica, na medida em que os seus produtos são levados para outros países por organizações 

independentes (Hollensen, 2007). Segundo este autor existem cinco modos de entrada principais 

através da exportação indireta, são estes: 

Agente de compras para exportação: é um representante de compradores estrangeiros que reside 

no país exportador. Estes agentes de compras identificam potenciais clientes vendedores e 

negoceiam preços, agindo deste modo pelos interesses dos seus compradores estrangeiros 

atuando assim como compradores no mercado doméstico. Esta é uma forma mais fácil de exportar 

para a empresa exportadora visto que normalmente os pagamentos são a pronto e as 

movimentações dos produtos estão por conta do agente de compras. 

 

Empresa de gestão de exportação: são empresas especializadas no processo de exportação e 

possuem uma variada carteira de clientes. Estas empresas executam negócios em nome da 

empresa que representam. Quer os contactos com os clientes bem como toda a documentação, 

encomendas e condições de fornecimento, são realizados em nome da empresa exportadora. 

Empresa trading exportadora: este tipo de empresa opera unicamente no comércio internacional, 

isto é, compra a mercadoria a um grupo de produtores para depois a revender num outro mercado 

por conta própria ou de terceiros. Têm como objetivo promover o crescimento dos exportadores. 
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São algumas as vantagens da empresa exportadora aquando deste tipo de exportação, tais como, 

não possui custos na pesquisa e deteção de potenciais mercados, elimina despesas na elaboração 

da documentação de exportação e também usufrui de segurança no recebimento do valor da 

venda que é realizada na moeda nacional. 

Piggyback: consiste no facto de uma empresa produtora com pouca experiência em exportação se 

servir da rede de distribuição internacional de uma outra empresa maior (nacional ou estrangeira) 

que já opera em vários mercados internacionais, para vender os seus produtos nos mercados 

estrangeiros. 

Agente de compras para exportação: trata-se de um representante de compradores estrangeiros 

que reside no país do exportador. Este tem como função receber a encomenda dos seus 

compradores estrangeiros, sendo que deste modo, o agente funciona como cliente da empresa 

exportadora, recebendo uma comissão por parte dos seus clientes estrangeiros. Estes agentes de 

compras para exportação identificam potenciais vendedores e negoceiam preços, agindo assim 

pelo interesse dos seus compradores estrangeiros, atuando como compradores no mercado 

doméstico. 

 

2.3.3. PME Born Global 

 

Com a diminuição das barreiras comerciais, com o aumento da concorrência e com o 

rápido desenvolvimento tecnológico, as pequenas e médias empresas começam cada vez mais as 

suas atividades internacionais durante os primeiros anos de sua operação ou, pelo menos, pouco 

tempo depois do seu estabelecimento e de uma parte significativa das suas vendas totais serem 

provenientes do mercado estrangeiro. 

Chetty e Campbell-Hunt (2004) definiram as Born Globals como empresas que se 

internacionalizam de modo a ter um envolvimento quase simultâneo e, portanto, rápido, com 

vários mercados internacionais, no início da sua existência. Já Luostarinen and Gabrielsson 

(2004), utilizaram uma definição mais completa, que acrescentou a extensão de expansão 

internacional como critério e incluiu empresas com um mínimo de 25% das suas vendas em 

mercados estrangeiros. Gabrielsson (2008) acrescentou ainda que se tratam de empresas que 

procuram um rápido crescimento no exterior, mesmo antes de estabelecer uma operação 
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considerável no seu mercado interno e para que tal aconteça estabelecem um prazo que 

normalmente vai de um a três anos.  

Estas empresas que se internacionalizam a uma rápida velocidade veem o mundo como 

sendo o seu mercado desde o início da criação da empresa e o mercado nacional é apenas um 

suporte para os seus negócios internacionais. A liberalização e a redução das barreiras comerciais 

fizeram com que muitas empresas entrassem mais cedo e mais rapidamente nos mercados 

internacionais e como consequência, atualmente existe um maior influxo deste tipo de empresas. 

O seu principal objetivo é angariar vendas nos mercados internacionais, e deste modo o nível de 

internacionalização torna-se um fator crucial no seu desempenho e na sua sobrevivência. 

Existem estudos empíricos sobre as Born Global que afirmam que a capacidade destas 

empresas se internacionalizarem precocemente se deve aos ativos internos únicos que a empresa 

possui (Knight e Cavusgil, 2004 

Um estudo efetuado por Pacheco e Farias (2007) mostrou a existência de empresas de 

pequena e média dimensão que conseguiam ter sucesso no mercado externo, mesmo competindo 

com empresas de maior dimensão. Contudo, essas PME não tinham iniciado o seu processo de 

expansão internacional gradualmente como geralmente acontece, estas empresas já tinham 

nascido globais. 

Quase todos os autores chegaram à conclusão que este tipo de empresas não seguem 

um plano de internacionalização comum, isto é, com diferentes tipos de etapas, como é o caso 

do modelo de Uppsala. 

 

Diferenças entre as Born Globals e as empresas tradicionais 

O seguinte quadro (figura 3) apresenta as diferenças que Bell e McNaughton (2000) 

descobriram entre as born globals e as empresas tradicionais em relação às motivações para se 

internacionalizarem, aos seus objetivos internacionais, aos parceiros de expansão, à velocidade, 

ao método de distribuição/modos de entrada e às estratégias internacionais. 
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2.4. Barreiras à exportação 

 

O estudo das barreiras à exportação recebeu e continua a receber bastante atenção quer 

em termos concetuais como em termos empíricos por parte de alguns autores, como é o caso de 

Leonidou (1995) e de Springer & Czinkota (1999).  

As barreiras à exportação são todas aquelas restrições atitudinais, estruturais, 

operacionais e outras que dificultam a capacidade de uma empresa iniciar, desenvolver ou 

sustentar operações comerciais em mercados estrangeiros (Leonidou, 1995). Contudo, essas 

barreiras, por si só, não possuem poder suficiente para atuar como medidas preventivas para 

impedir que a empresa inicie ou avance através dos vários estágios de internacionalização 

propostos pelo modelo de Uppsala (Johanson & Vahlne, 1990). 

Como Leonidou (2004) referiu, as barreiras à exportação, tanto podem ser de origem 

interna, e são geralmente associados com a empresa e as características do seu produto, como 

Figura 3-Empresas Tradicionais VS Born Global Fonte:Bell e McNaughton (2000) 
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podem ser de origem externa, e podem ser associados com as características da indústria, 

características do mercado de exportação e fatores macro ambientais. 

O estudo que exerceu uma grande influência sobre este tema foi o estudo efetuado por 

Rabino (1980). Este autor não identificou apenas os problemas reais enfrentados pelas empresas 

exportadoras, mas também estudou e identificou a perceção destas empresas em relação ao 

motivo dos seus rivais não exportarem. Rabino considerou cinco grandes problemas por ordem de 

importância: a documentação, a seleção de um distribuidor confiável, as barreiras não tarifárias, 

as cartas de crédito e por último, a comunicação com os clientes. 

Leonidou (1995). reconheceu que a forte concorrência nos mercados externos de 

empresas nacionais ou estrangeiras era a maior barreira que impedia o envolvimento de não-

exportadores. Este autor também descobriu que a competição intensiva nos mercados 

internacionais era sistematicamente mais percebida como um problema de exportação por 

empresas mais novas do que por empresas mais velhas. A incapacidade de oferecer preços 

competitivos no exterior também foi um obstáculo predominante entre as empresas que não 

possuíam experiência de exportação. De quase igual importância foi a disponibilidade limitada de 

informações para localizar e analisar mercados externos. 

Durante a década de 1990, um grande número de estudos foram realizados em países 

não anglo-saxões, nomeadamente na Finlândia, Brasil, Alemanha, Grécia, Coreia do Sul e Turquia 

(Rocha, Freitas, & Silva, 2008). No início dos anos 2000, houve uma aparente redução do 

interesse por este tema, foram publicados menos estudos nas revistas científicas. Entre os poucos 

estudos realizados neste campo foram o de Shaw & Darroch (2004), onde estes encontraram uma 

série de diferenças significativas na perceção de barreiras à internacionalização entre os não 

exportadores, prováveis exportadores e exportadores. Os principais obstáculos enfrentados pelos 

não-exportadores foram o tamanho da empresa, o conhecimento limitado do mercado, a 

experiência e os recursos financeiros limitados, no caso dos exportadores e prováveis 

exportadores, os principais obstáculos enfrentados foram, os recursos financeiros escassos, o 

acesso limitado ao capital, falta de incentivos do governo e pouco conhecimento do mercado. Na 

maioria destes estudos, os exportadores perceberam que as barreiras à internacionalização eram 

menos importantes do que os não exportadores ou prováveis exportadores (Shaw & Darroch, 

2004). 

Leonidou (2004) posteriormente, observou que, embora as barreiras à exportação possam 

ser encontradas em qualquer fase do processo de desenvolvimento da exportação, a sua natureza 

pode variar de forma notável de um estágio para outro. Na verdade, como o autor observou, se a 
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empresa é incapaz de lidar com impedimentos numa fase inicial (fase de pré-exportação), então 

a empresa provavelmente irá retirar-se do processo de exportação. Logo, a identificação de 

problemas em cada estágio é de grande importância para reconhecer quais as barreiras que 

bloqueiam o movimento de uma empresa de uma etapa para a outra (Leonidou et al., 2002). 

 

Casos de estudo 

Como foi visto anteriormente, a internacionalização das empresas é o caminho para a 

sobrevivência, o crescimento e a rentabilidade a longo prazo das PME. Existem diversos obstáculos 

ou barreiras identificadas que atuam como elementos de despersuadir as PME de se 

internacionalizarem. Algumas destas barreiras são identificadas como existentes dentro da 

empresa (barreiras internas) e outras são atribuídas ao ambiente externo (barreiras externas). 

Existem diversos estudos dedicados à identificação e mitigação das barreiras à 

internacionalização. A revisão da literatura fornece uma breve visão geral sobre as barreiras à 

internacionalização sendo a exportação, como foi visto anteriormente, a forma mais simples e 

primária de internacionalização. 

 

 

Leonidou (2004), com base numa revisão da literatura de 32 estudos empíricos de 1960 

a 2000, identificou 39 barreiras à exportação através de uma análise qualitativa. As barreiras 

identificadas foram utilizadas para obter dados empíricos de 438 empresas e as conclusões foram 

retiradas através de dados quantitativos. O autor dividiu as barreiras à exportação em barreiras 

internas e barreiras externas como mostra a seguinte tabela: 

Tabela 3-Barreiras por Leonidou (2004) 

Barreiras internas Barreiras Externas 

1. Informações 

2. Funcional 

3. Marketing 

3.1. Produto 

3.2. Preço 

1. Processual 

2. Governo 

3. Tarefa 

4. Ambiente 

4.1. Económico 
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3.3. Distribuição 

3.4. Logística 

3.5. Promoção 

4.2. Político-legal 

4.3. Sociocultural 

 

No passado, o estudo das barreiras à exportação não forneceu uma visão geral das 

mesmas. Na tentativa de fornecer uma solução integrativa, o autor analisou 32 estudos empíricos 

para fornecer uma teoria unificada sobre estas barreiras. Estes estudos abrangem regiões 

diversificadas, indústrias e empresas que pretendem exportar, que exportam atualmente e 

empresas que já exportaram. 

Segundo o estudo, os problemas decorrentes das barreiras internas do país de origem são 

mais fáceis de controlar do que os problemas que surgem no país de acolhimento. Segundo o 

autor, os gerentes de pequenas empresas devem agir proativamente para reduzir os efeitos dessas 

barreiras e os formuladores de políticas devem auxiliar as exportações por meio de programas de 

informação e de assistência à exportação. 

 

 

Já Arteaga–Ortiz & Fernandez-Ortiz (2010), com base na revisão da literatura de estudos 

anteriores, classificaram as diferentes barreiras à exportação em quatro grupos e a partir daí, 

chegaram a uma classificação das mesmas. Um total de 2.590 questionários foram enviados às 

PME espanholas em 4 macro sectores, nomeadamente alimentar e agrícola, bens de consumo, 

bens de equipamento e serviços. Um total de 478 respostas válidas foram analisadas com análise 

empírica. As principais barreiras encontradas por estes autores foram as seguintes: 

Tabela 4-Barreiras por Arteaga–Ortiz & Fernandez-Ortiz (2010) 

Barreiras internas Barreira externa 

1. Barreiras ao Conhecimento 1. Barreiras ambientais 

2. Barreiras de Recursos 2. Barreiras processuais 

 

As barreiras ao conhecimento, juntamente com a falta de informação sobre os programas 

de assistência à exportação, constituem uma importante barreira às exportações das PME 

espanholas. 
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As barreiras de recursos são barreiras que resultam da falta de recursos financeiros 

disponíveis dentro da empresa, estas barreiras incluem capacidade de produção insuficiente, falta 

de crédito ou de financiamento para apoiar as vendas de exportação, pesquisa de mercado, falta 

de bancos locais, falta de pessoal para exportação, especialistas, etc. 

As barreiras processuais são barreiras externas que incluem burocracia, barreiras 

culturais, linguísticas e logísticas.  

E por fim, as barreiras exógenas são as barreiras ambientais que incluem incertezas nos 

mercados internacionais, ações de concorrentes, governos, flutuações nas taxas de câmbio, etc. 

As conclusões do estudo indicaram que não existia nenhuma barreira significativamente 

diferente daquelas confirmadas na revisão da literatura. A evidência estatística confirmou que a 

classificação das quatro barreiras mencionadas é consistente com a atual prática. 

 

 

Pinho & Martins (2010), fizeram um estudo com o objetivo de identificar algumas das 

maiores barreiras que podem dificultar potenciais exportadores e não-exportadores de executarem 

as suas operações no mercado internacional. Os autores adotaram o seu estudo ao modelo 

proposto por Tefom e Lutz (2006), dividindo assim as barreiras à exportação em barreiras internas, 

que estão interligadas com os problemas relacionados com as características da empresa e do 

seu produto, e em barreiras externas, as que incluem a indústria e as barreiras do mercado do 

país de acolhimento. 

As barreiras internas relativas à empresa estão associadas aos recursos organizacionais 

insuficientes para o marketing de exportação (Leonidou 1995). Diversos pesquisadores discutiram 

os principais obstáculos associados à concepção e implementação da função de marketing, como 

é exemplo, a falta de conhecimento dos mercados de potenciais clientes e a falta de pessoal 

qualificado para os processos de exportação (Czinkota e Ronkainen, 2001; Samiee e Walters, 

2002). Muitas PME reclamam que não dispõem de pessoal suficiente para lidar com o excesso 

de trabalho exigido pelas operações de exportação (Leonidou, 2004). 

As barreiras relativas ao produto influenciam a estratégia de exportação e comercialização 

da empresa e podem ser agrupadas em qualidade e adequação técnica (Tesfom e Lutz, 2006). 

Grande parte dos problemas de exportação estão relacionadas com o ambiente externo, estas 

barreiras encontram-se inseridas quer no ambiente doméstico, quer no país que a empresa opera, 

e tendem a variar de acordo com a indústria em que se inserem, com o mercado de acolhimento 

e com os fatores relacionados ao mercado interno (Leonidou, 2004). 
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Numa primeira etapa, os autores classificaram as empresas de acordo com a sua 

atividade de exportação, para tal a orientação para a exportação foi definida como a proporção de 

vendas da empresa que é garantida através da atividade de exportação. Na segunda etapa 

procuraram comparar a perceção dos obstáculos à exportação por exportadores e não-

exportadores.  

Um dos objetivos do presente estudo foi estabelecer o grau de orientação para a 

exportação das empresas amostradas. Das empresas participantes 58% exportaram, enquanto 

que 42% não o fizeram, o que indica uma percentagem relativamente elevada de empresas 

exportadoras na amostra. Quase 59% dos exportadores e dos não-exportadores consideram a 

"internacionalização da economia" como uma oportunidade, 16% consideraram-na uma ameaça 

e 24% consideram que não afetou as suas actividades, em especial no que diz respeito ao ano 

anterior. 

Os autores basearam-se numa escala de Likert de cinco pontos para responder ao seu 

estudo (1 = não é uma barreira importante para 5 = barreira muito importante) e a tabela seguinte 

indica as conclusões do estudo acerca das maiores barreiras percebidas pelos exportadores e 

pelos não-exportadores. 

Tabela 5-Barreiras por Pinho & Martins (2010) 

Barreiras percebidas por exportadores Barreiras percebidas por não-exportadores 

1. Dimensão da empresa 1. Idade da Empresa 

2. Grau de atividade do setor 2. Barreiras de Recursos 

3. Armazenagem e controle do fluxo de 

produtos físicos no mercado-alvo 

3. Barreiras Processuais 

 

 

Kneller et al. (2011), efetuou uma análise empírica através de uma análise quantitativa, 

com base em dados recolhidos da pesquisa do OMB (empresa especialista em pesquisas) 

realizada em 2005. As amostras incluem empresas que participaram no programa de apoio ao 

UK Trade Investment (UKTI) e como comparação, exportadoras que não solicitaram apoio do UKTI. 

As barreiras encontradas pelo autor foram as seguintes: 
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Tabela 6-Barreiras por Kneller et al. (2011) 

Barreiras internas Barreiras externas 

1. Barreiras financeiras 

1.1. Custos do transporte 

 

1. Fricção comercial 

1.1. Idiomas diferentes 

1.2. Cultura 

1.3. Divisas 

1.4. Informação imperfeita 

1.5. Contratos incompletos 

1.6. Politica ambiental. 

 

De acordo com o autor, os custos iniciais de contacto e de marketing são barreiras 

importantes para a exportação. A probabilidade de as empresas enfrentarem essas barreiras 

novamente no futuro diminui com o aumento da experiência de exportação. As outras barreiras 

que também são importantes, incluem o contacto inicial com os potenciais clientes, a construção 

de relacionamento com os mesmos. A probabilidade de enfrentar outras barreiras como a língua, 

a informação sobre o mercado estrangeiro, as barreiras jurídicas, financeiras e fiscais, diminuem 

com o aumento da experiência no mercado de exportação. 

 

 

Arndt, Buch & Mattes (2012), elaboraram um estudo teórico que foi utilizado para se 

chegar a uma hipótese através da análise qualitativa. A hipótese foi utilizada para recolher dados 

empíricos de 16.000 empresas alemãs utilizando dados quantitativos para o seu estudo. O 

tamanho da empresa e a sua produtividade, as fricções no mercado de trabalho, assim como, as 

restrições financeiras foram os principais tipos de barreiras encontradas pelos autores aquando 

da sua análise qualitativa. O estudo foi realizado com base nos dados disponíveis de cada empresa, 

sobre o seu nível de tamanho, da sua produtividade, das atividades internacionais, do acesso ao 

capital externo e das fricções no mercado de trabalho. E chegaram às seguintes barreiras 

encontradas pelas empresas alemãs: 

Tabela 7-Barreiras por Arndt, Buch & Mattes (2012) 

Barreira interna Barreira externa 

1. Barreira de Recursos 1. Barreiras Processuais 
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Com o seu estudo, os autores chegaram à conclusão que o tamanho e a produtividade da 

empresa são um dos principais determinantes das atividades externas das PME. As fricções no 

mercado de trabalho afetam a decisão da empresa de investir no exterior ou de exportar e as 

incertezas de mercado e a burocracia necessária são uma grande barreira. E por último, 

perceberam que as restrições financeiras não constituem um grande constrangimento para as 

PME alemãs. 

 

 

Também o autor Al-Hyari et al. (2012) investigou as barreiras à internacionalização de 

pequenas e médias empresas da Jordânia. O seu estudo teve como principal objetivo identificar 

algumas das maiores barreiras que podem prejudicar os exportadores e não exportadores de PME 

executarem as suas exportações no mercado internacional. De acordo com este autor, o 

crescimento é importante para a economia do país e a exportação é uma das maneiras mais 

importantes para tal acontecer. 

Al-Hyari et al. (2012) examinou a relação entre as barreiras à exportação e o desempenho 

das exportações nas PME da Jordânia e investigou possíveis diferenças da perspetiva dos gerentes 

de PME em relação às barreiras à exportação, que são consideradas pelo seu nível de atividades 

de exportação, variando este estudo de não-exportador para exportador. Para a sua investigação, 

modificou o modelo proposto por Leonidou (2004), anteriormente mencionado, e explicou o 

desempenho das exportações das PME e correlacionou-as com as barreiras internas e externas, 

pois para o autor, estas são a principal preocupação das PME devido ao efeito negativo que têm 

no seu desempenho no ambinete internacional. 

Tabela 8-Barreiras por Al-Hyari et al. (2012) 

Barreiras internas Barreiras externas 

1. Barreiras ao conhecimento 1. Barreira ambiental 

2. Barreiras de recursos 

 

2. Barreiras processuais 

 

Foram selecionadas 36 barreiras à exportação para o estudo, sendo que a instabilidade 

política nos mercados estrangeiros, pobreza ou deterioração da situação económica da região, 

dificuldades financeiras e informacionais e a falta de preço competitivo para clientes em mercados 

estrangeiros foram os fatores mais evidenciados pela maioria dos inquiridos. 
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O autor concluiu que existe uma relação de causa e efeito entre as barreiras às 

exportações e o desempenho das exportações e que estão negativamente correlacionadas, ou 

seja, as barreiras às exportações causam um declínio no desempenho das exportações das PME. 

Além disso, este estudo estabeleceu uma alta similaridade entre as barreiras à exportação 

enfrentadas por países desenvolvidos e em desenvolvimento, especialmente na indústria de 

transformação, sugerindo que os países em desenvolvimento podem aprender com os seus 

similares nos países desenvolvidos. E por último, os resultados da investigação demonstraram que 

os exportadores e não-exportadores concordam em grande parte uns com os outros acerca das 

barreiras à exportação. 

 

 

Cahen, Lahiri, & Borini (2016) estudaram as barreiras de PME brasileiras ligadas à 

tecnologia e que ainda não se encontravam, na altura do estudo, a atuar no mercado internacional. 

A análise incluiu uma pesquisa exploratória feita através do uso de dados qualitativos dos estudos 

de caso e dados quantitativos levantados através de um questionário elaborado aos executivos das 

empresas, para identificar a percepção destes sobre as barreiras à internacionalização. 

Os questionados foram pediam para avaliar a influência das barreiras percebidas no seu 

processo de internacionalização numa escala de Likert de cinco pontos ("não importante" = 1 a 

"muito importante" = 5) (Rocha et al., 2008). Para tal o estudo baseou-se em seis critérios que as 

PME de tecnologia brasileira tinham que possuir, e são estes: o país de origem (empresas 

brasileiras); b) idade (não mais que 10 anos); c) tamanho (PME); d) estado (as empresas têm que 

ser independentes e não subsidiárias); e) empresas com base tecnológica; e por último, f) o 

mercado (empresas a funcionar no mercado doméstico e que não se encontravam 

internacionalizadas no momento da pesquisa). O estudo revelou que são três os fatores que atuam 

como barreiras neste tipo de empresas brasileiras:  

Tabela 9-Barreiras por Cahen, Lahiri, & Borini (2016) 

Barreiras internas Barreiras externas 

1. Barreira de Recursos 1. Barreira ambiental 

2. Barreira ao conhecimento  

 

1. Barreira ambiental: esta barreira encontra-se relacionada a três fatores : o alto custo 

de capital para iniciar as operações internacionais, a falta de incentivos e de apoio 
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governamental (linhas de crédito, programas de treinamento, incentivos fiscais) e a 

alta carga tributária no Brasil. Os executivos das PME tecnológicas percebem estes 

fatores como os obstáculos mais influentes que impedem a internacionalização das 

suas empresas. 

2. Barreira de recursos:  refere-se a três fatores de pesquisa que são, as dificuldades em 

oferecer produtos/serviços que correspondam às necessidades dos clientes 

internacionais, habilidades tecnológicas insuficientes ou inadequadas para competir 

em custos e qualidade, e por fim os altos custos de produção em relação aos 

concorrentes dos mercados internacionais . Pesquisas anteriores destacam o papel 

dos ativos específicos de uma empresa (ou a falta deles) como uma importante 

barreira da internacionalização (Rialp & Rialp, 2007). Esse fator refere-se à Resource-

based View (RBV) da empresa. (Barney, 1991). De acordo com a RBV, as empresas 

são vistas como uma coleção de vários tipos de ativos tangíveis e intangíveis que estão 

semipermanentemente ligados à organização. Esses ativos constituem a base do 

desempenho superior da empresa. 

3. Barreira ao conhecimento: refere-se a dois fatores, as barreiras linguísticas e o facto 

dos recursos humanos não se econtrarem preparados para operações internacionais. 

Esta barreira está relacionada com a teoria do capital humano, esta teoria sugere que 

um aumento no investimento de capital humano deve ter um efeito positivo no 

crescimento da empresa. (Contractor & Mudambi, 2008). Uma vez que as PME 

brasileiras de tecnologia não possuem capital humano qualificado, os executivos das 

empresas percebem que esta é uma barreira à internacionalização, pois o processo 

de internacionalização normalmente requer competência em línguas estrangeiras, 

particularmente o inglês, para lidar com as várias partes interessadas nos mercados 

estrangeiros. 
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A seguinte tabela apresenta de forma resumida as barreiras internas percebidas pelos 

diferentes autores dos casos de estudo anteriores: 

 

Tabela 10-Barreiras internas dos casos de estudo 
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Conhecimento 
✓ ✓   ✓ ✓  

Barreiras de 

Marketing 
✓       

Barreiras de 

Recursos/Financeiras 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Idade de empresa   ✓     

Barreiras funcionais ✓       
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A seguinte tabela apresenta de forma resumida as barreiras externas percebidas pelos 

diferentes autores dos casos de estudo anteriores: 

 

Tabela 11-Barreiras externas dos casos de estudo 
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Barreiras 

Processuais 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Barreiras 

Governamentais 
✓       

Barreiras 

Ambientais 

(culturais) 

✓ ✓  ✓  ✓ ✓ 

 

Resumindo, segundo os estudos anteriormente realizados, chega-se à conclusão que as 

maiores barreiras internas sentidas pelas PME iniciarem o seu processo de exportação são as 

barreiras de recursos ou barreiras financeiras e a falta de conhecimento (barreira ao 

conhecimento). 

As barreiras financeiras ou barreiras de recursos foram bastante notadas nos estudos, 

pois muitas PME não têm capacidade para lidar com a expansão da empresa e não possuem os 

recursos financeiros necessários, isto é, não possuem capital essencial para iniciar as operações 

internacionais e muitos dos estudos afirmaram que a falta de incentivos governamentais, tais 

como, linhas de crédito e programas de treinamento era uma lacuna existente muito grande 

(Arteaga–Ortiz & Fernandez-Ortiz, 2010; Pinho & Martins, 2010; Al-Hyari et al., 2012; Cahen, 

Lahiri, & Borini, 2016). Apenas o estudo elaborado por Arndt, Buch & Mattes (2012), afirmou que 

as barreiras financeiras, não foram, de todo, um impedimento para as PME alemãs exportarem 

os seus produtos. 
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Em relacão às barreiras ao conhecimento, Leonidou (1995) e Morgan (1997) afirmaram 

que muitas empresas não dispoêm de informações para localizar e analisar os mercados externos, 

também Arteaga–Ortiz & Fernandez-Ortiz (2010) afirmam que a falta de conhecimento por parte 

das empresas assim como a falta de informação sobre programas de assistência à exportação é 

a principal barreira sentida pela amostra do seu estudo. Pinho & Martins (2010) salientaram que 

a falta de conhecimento dos mercados de potenciais clientes e a falta de pessoal qualificado para 

a execução do processo de exportação é a barreira que mais impede as PME de levarem avante 

o seu processo de internacionalização. Estes chegaram à conclusão que as PME não possuem os 

conhecimentos necessários e detêm falta de pessoal qualificado para exercerem as suas vendas 

no mercado internacional. Isto deve-se ao facto de muitos gestores não recorrem ao apoio de 

serviços externos especializados, tais como, serviços de consultoria, assessoria e formação. 

Em relação às barreiras externas, as barreiras processuais foram as barreiras externas 

mais sentidas, pois muitos dos autores afirmaram que a burocracia necessária torna todo o 

processo de internacionalização mais complicado. 

E por último, uma outra barreira também muito sentida foram as barreiras ambientais, 

pois muitas vezes, a cultura, a falta de conhecimentos em línguas, assim como as incertezas de 

mercado, dificultam a atuação das empresas em mercados externos (Arteaga–Ortiz & Fernandez-

Ortiz, 2010; Pinho & Martins, 2010; Kneller et al., 2011). 

Barreiras como a dimensão da empresa, incertezas do mercado internacional, falta de 

adequação técnica, também foram barreiras sentidas mas com um grau de revelância bastante 

menor em relação às anteriores. 

 

2.5. Empreendedorismo e estratégias utilizadas na 

internacionalização das PME 

 

Na generalidade as PME são importantes para a economia global, estas representam mais 

de 95% das empresas, geram cerca de 50% do valor acrescentado total no mundo e, dependendo 

do país, geram entre 60% e 90% de todos os novos empregos (OCDE, 1997). Embora este tipo de 

empresas não tenha sido associado historicamente a negócios internacionais, com base num 

estudo empírico das tendências a 18 países industrializados, a Organização para a Cooperação e 
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Desenvolvimento Económico (OCDE, 1997) observa que as PME representam atualmente cerca 

de um quarto das exportações na maioria dos países industrializados. 

As PME que operam internacionalmente estão a surgir cada vez mais em grande número 

por todo o mundo e tendem a ser mais dinâmicas e a crescer mais rapidamente do que as 

empresas que são estritamente domésticas (Bell, 1995; Nakamura, 1992, OCDE, 1997, Rennie, 

1993, United Nations, 1993). Desde a década de 1970, várias tendências-chave tornaram a opção 

de internacionalização uma opção mais viável para muitas destas empresas. 

Na medida em que as PME podem ser empreendedoras em relação a novas tecnologias, 

inovações e ao desenvolvimento mais amplo dos seus países, a sua ascensão para a 

internacionalização é a tendência chave. No entanto, as pequenas empresas geralmente carecem 

dos recursos, capacidades e poder de mercado comparando com as empresas multinacionais. 

Dada a sua base relativamente baixa de recursos, a complexidade das operações internacionais 

tende a ser consideravelmente mais desafiadora para as PME. 

Um estudo elaborado por Knight (2001) investigou as abordagens internacionais utilizadas 

pelas PME através de uma pesquisa que envolveu duas etapas. Em primeiro lugar pesquisou casos 

de estudo para descobrir as estratégias e as posturas fundamentais que dão origem ao 

desempenho internacional de novos empreendimentos internacionais, e em segundo lugar, 

elaborou um estudo baseado em inquéritos a PME internacionais com a finalidade de confirmar a 

validade dos resultados dos casos de estudo. O seu foco principal foi a orientação empreendedora 

no sucesso internacional das PME, esta enfatiza a inovação nas ofertas e nos processos da 

empresa, a tomada de riscos, e uma abordagem geralmente pró-ativa aos negócios. 

 

O desempenho internacional das PME 

Os resultados das entrevistas do estudo anterior demonstraram que a internacionalização 

das PME tende a ser facilitada por fatores que operam em dois níveis principais dentro da empresa, 

que são a orientação e a estratégia. A orientação reflete a cultura básica da empresa, ou seja, o 

padrão fundamental e dominante de crenças e valores que a administração enfatiza de forma 

contínua para orientar a organização. As estratégias compreendem o "padrão de implantações de 

recursos atuais planeadas e interações ambientais que indicam como a organização alcançará os 

seus objetivos" (Hofer e Schendel, 1978, p.25).  

Segundo Webster (1992), as estratégias devem ser seguidas no contexto do nível anterior, 

que é a orientação. Por definição, a orientação e as estratégias de uma empresa têm como objetivo 
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atingir os resultados de desempenho desejados pela empresa. Consequentemente o autor 

enquadrou os resultados dos casos de estudo através de uma cadeia de causas: 

orientação→estratégias→desempenho. 

Com base nos casos de estudo elaborados, Knight (2001) denominou os fatores de 

sucesso específicos das PME como orientação empreendedora internacional, que está relacionado 

com o nível de “orientação” da empresa e competência estratégica, aquisição de tecnologia e 

preparação para a internacionalização, que o autor enquadrou no nível de "estratégias". Em 

particular, os entrevistados enfatizaram o papel de possuírem uma orientação empresarial pró-

ativa e internacional, bem como a aquisição de tecnologias apropriadas, a alavancagem de 

estratégias e de um modo geral estarem preparados para entrar em mercados estrangeiros. O 

autor deste estudo elaborou um mapa concetual de forma a resumir as relações propostas entre 

estes fatores. 

A visão do autor baseada na observação dos estudos de caso é que a orientação 

empreendedora internacional é fundamental e contribui fortemente para o desempenho 

internacional das PME. Este conceito enfatiza a inovação, a tomada de risco, e também uma 

abordagem geralmente pró-ativa para os negócios em mercados estrangeiros. No seu estudo, 

enquadrou este conceito como uma orientação básica da empresa porque é relativamente 

duradouro e existe ao nível de crenças e valores dos gestores. Os estudos de caso sugeriram que 

a orientação empresarial internacional é um dos fatores de sucesso mais importantes para a 

"orientação" no desempenho global das PME internacionais e tende a conduzir a várias 

estratégias-chave. A competência estratégica é fundamental porque é o principal meio através do 

qual os gestores interagem com os consumidores nos diferentes mercados em que atuam. É 

especialmente importante nos mercados internacionais onde vários parâmetros ambientais 

representam desafios especiais para a empresa que entra nesse mercado. 

Os estudos de caso analisados também revelaram que a preparação internacional e a 

aquisição de tecnologia como estratégias-chave adicionais, ajudam a aumentar a eficácia da 

orientação empresarial internacional nas atividades estrangeiras das PME de sucesso 

internacional. As entrevistas sugeriram que a preparação internacional e a aquisição de tecnologia 

também parecem operar como estratégias auxiliares que aumentam a competência estratégica 

da empresa. 

(Knight, 2001) tentou perceber melhor o conceito do modelo proposto com orientação 

empresarial como um antecedente de desempenho chave na internacionalização das PME: 
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Orientação empresarial internacional - reflete a proatividade da empresa na procura de 

mercados internacionais. Está associada à visão da gestão, inovação e postura competitiva pró-

ativa no exterior (Covin and Slevin, 1989). Reflete a propensão da empresa para se envolver em 

comportamentos inovadores, proativos e de procura de risco, com a finalidade de alcançar 

objetivos competitivos e estratégicos. A dimensão inovadora refere-se à procura de soluções 

criativas ou inovadoras para os desafios enfrentados pela empresa, incluindo o desenvolvimento 

ou aperfeiçoamento de produtos e serviços, bem como novas técnicas e tecnologias 

administrativas para desempenhar funções organizacionais (por exemplo, produção, marketing, 

vendas e distribuição). Muitos dos inquiridos explicaram que uma mentalidade empreendedora 

era crítica para a realização das atividades geralmente desafiadoras associadas com a entrada 

num novo mercado externo. Alguns autores têm encontrado uma associação positiva entre 

empreendedorismo e expansão de atividades estratégicas (Davis et al., 1991, Miller e Friesen, 

1984), e entre empreendedorismo e desempenho organizacional (Covin e Slevin, 1991, Miller e 

Friesen, 1984, Snow e Hrebiniak, 1980). 

Preparação da internacionalização- a preparação para a internacionalização envolve várias 

atividades antecedentes, como por exemplo, a realização de pesquisas de mercado, o 

comprometimento de recursos para operações de marketing internacional e a adaptação de 

produtos para atender as condições no exterior. Embora a pesquisa de mercado internacional 

raramente garanta decisões absolutamente corretas, esta geralmente melhora as chances de 

sucesso da empresa. A pesquisa de mercado permite que a empresa planeie um investimento de 

sucesso ou revele problemas desqualificantes antes de qualquer investimento ser feito 

(Wiedersheim-Paul et al., 1978; Wind et al., 1973). A preparação para a internacionalização 

também implica a adaptação dos produtos, conforme necessário, de acordo com condições 

específicas no exterior. Apesar de que as empresas geralmente se devem esforçar para padronizar 

a sua oferta tanto quanto possível dentro do contexto de uma estratégia global (Yip, 1992), 

geralmente há algumas modificações básicas que devem ser feitas para ajustar o produto para o 

consumo local. Isto é particularmente verdadeiro em PME pobres em recursos, que podem não 

ter os meios suficientes para sustentar um processo de entrada prolongado ou uma das falhas 

nas fases iniciais devido à falta de pesquisa de mercado ou à sua insuficiência ou outros fatores 

semelhantes. 

Competência estratégica- é a habilidade com que a gestão da empresa executa as funções 

estratégicas chaves, como por exemplo, o Research & Development, o desenvolvimento de 
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produtos de qualidade, marketing e distribuição - que dirigem o fluxo de mercadorias para 

compradores estrangeiros. Comprovou-se no estudo que as PME se baseavam na competência 

estratégica para ajudar a melhorar a sua posição concorrencial e às forças nos seus mercados-

alvo estrangeiros. De um modo geral, as empresas investigadas no estudo parecem promover a 

competência para maximizar a eficácia e a eficiência das suas operações internacionais. Em 

conformidade, tal facto está em consonância com a teoria do comportamento estratégico (por 

exemplo, Hofer e Schendel, 1978; Porter, 1991). Como os mercados externos geralmente 

envolvem vários desafios incontroláveis que não se encontram presentes no mercado interno, a 

competência estratégica pode ser especialmente importante para o sucesso internacional das PME 

que possuem recursos limitados. 

Aquisição de tecnologia- refere-se aos esforços da gestão da empresa para adquirir 

tecnologias que aumentarão a capacidade da empresa para competir em mercados internacionais, 

através da criação de produtos e / ou processos superiores. A tecnologia melhorada é amplamente 

considerada como uma alavanca fundamental para permitir que as empresas inovem e 

respondam às condições de mudança no seu ambiente externo (por exemplo, Kotabe, 1990, Miles 

e Snow, 1978, Porter, 1990, Szymanski et al). A aquisição de tecnologia que permite às empresas 

competir de uma forma mais eficaz, aumentar a eficiência operacional ou lançar produtos que 

satisfaçam melhor as necessidades dos clientes, pode ter um efeito favorável sobre a participação 

de mercado e o desempenho geral (Porter, Szymanski et al., 1993). 

Desempenho internacional- está relacionado com as atividades lucrativas da empresa, 

incluindo a participação de mercado, o crescimento das vendas e o retorno do investimento. O 

desempenho é a razão de ser da empresa e o desempenho saudável fornece um fluxo de recursos 

que a administração pode canalizar de volta para as atividades contínuas da organização. Na 

ausência de resultados de desempenho sustentáveis e satisfatórios, a empresa não sobreviverá. 
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Knight (2001)., com o seu estudo efetuado através de entrevistas a especialistas em 

internacionalização de PME e através de um questionário a vários tipos de indústrias, chegou a 

várias conclusões. Uma delas foi que a orientação empresarial internacional é um importante 

condutor de vários pontos chave que são relevantes para o desempenho internacional da empresa. 

Entre estes estão a preparação para a internacionalização, a competência estratégica e a aquisição 

de tecnologia. Para além disso, foram encontradas fortes relações com a preparação internacional 

e a aquisição de tecnologia como antecedentes fortes para a competência estratégica. Por sua 

vez, a preparação para a internacionalização e a aquisição de tecnologia são antecedentes 

importantes para o desempenho internacional. Chegou-se à conclusão que não existe nenhuma 

relação significativa entre a aquisição de tecnologia e o desempenho internacional. Knight (2001) 

tem uma explicação para tal facto, dizendo que “as PME, sob a pressão de concorrentes globais, 

podem investir em atividades e recursos (incluindo tecnologia) destinados a proporcionar 

vantagem competitiva sustentável a longo prazo.”  

Quanto à orientação empresarial internacional os resultados revelaram que existe uma 

forte ligação entre o empreendedorismo internacional e vários parâmetros estratégicos. 

Consequentemente, os gestores de topo da empresa devem procurar desenvolver uma orientação 

Figura 4-Fatores de sucesso específico das PME Fonte: Knight (2001) 
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empreendedora internacional e incentivá-la entre os gerentes de nível médio de toda a empresa. 

Simultaneamente, a gerência de topo deve ter prudência sob estes empreendimentos porque a 

orientação empresarial internacional também pode estimular a alguns esforços caros, a tomada 

de risco excessivo e a atos "audaciosos e abrangentes" que podem acabar por prejudicar a 

empresa. 

No estudo efetuado, o aspeto mais relevante da orientação empreendedora internacional 

foi a sua associação de grande importância ao desenvolvimento e ativação de competências 

estratégicas. Os resultados obtidos através do estudo também sugerem que a orientação 

empresarial internacional tende a promover o desenvolvimento de uma competência estratégica, 

bem como a preparação da internacionalização e a aquisição de nova tecnologia. Estas conclusões 

acentuam a importância de ter uma orientação empresarial internacional, particularmente entre 

as PME que visam os mercados externos, pois ter este tipo de orientação origina um 

comportamento proativo na procura de oportunidades e de resolução de problemas.  

A competência estratégica, para a grande maioria das empresas, parece ser um fator 

chave para o sucesso internacional. Se o marketing for executado de forma criteriosa, este irá 

permitir à empresa seguir o mercado e responder-lhe de forma a obter vantagens competitivas. 

Também a aquisição de tecnologia por meio da pesquisa e desenvolvimento permite que as 

empresas desenvolvam produtos e serviços inovadores. A tecnologia fornece os meios pelos quais 

as empresas inovam e melhoram a qualidade do produto, um objetivo importante dado a crescente 

sofisticação dos consumidores globalmente orientados. Isto é evidenciado no estudo pela forte 

relação entre a aquisição de tecnologia e a competência estratégica. 

E por último, as conclusões do estudo também demonstraram que as PME que se 

preparam antecipadamente para entrar em mercados estrangeiros tendem a usufruir de um 

melhor desempenho. Esta preparação é importante porque implica que a direção reúna recursos 

humanos, financeiros, entre outros, para as suas atividades internacionais. 
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3. METODOLOGIA 

 “uma investigação é conduzida para resolver problemas e para alargar conhecimentos sendo, 

portanto, um processo que tem por objetivo enriquecer o conhecimento já existente”. 

Bell (1997) 

Neste capítulo identificamos e explicamos o porquê da escolha de uma abordagem 

qualitativa com uma pesquisa exploratória no estudo efetuado. Também é referida a técnica de 

metodologia utilizada no mesmo estudo e o motivo da sua opção. A justificação para a escolha da 

amostra assim como o contexto em que foram recolhidos os dados estão mencionados neste 

capítulo. E por último, é explicado de forma detalhada como foi realizada a análise de conteúdo 

dos dados da recolha das entrevistas. 

 

3.1 Pesquisa qualitativa 

 

Os estudos qualitativos têm como principal objetivo estudar e a analisar o mundo empírico 

no seu ambiente natural, valorizando deste modo o contato direto e prolongado do investigador 

com o ambiente e a situação que está a ser estudada. Este tipo de pesquisa utiliza trabalho de 

campo, onde os dados podem ser recolhidos através de determinados equipamentos, como por 

exemplo, gravadores ou, simplesmente, fazendo-se anotações de forma tradicional. Neste tipo de 

pesquisa, os dados não são meramente recolhidos, estes também são interpretados e 

aprofundados pelo investigador do estudo (Demo 2001). 

São apresentadas algumas das características da pesquisa qualitativa (Barañano, 2004): 

→tenta compreender ao máximo o fenómeno em questão, em vez de se focalizar apenas 

em determinados conceitos específicos; 

→recolhe dados sem instrumentos formais e estruturados; 

→ capta o contexto na sua totalidade; 

→possui poucas ideias preconcebidas e salienta a importância das interpretações dos 

acontecimentos mais do que a interpretação do próprio investigador; 

→analisa os dados obtidos de uma forma organizada e intuitiva; 

→foca-se no subjetivo como meio de compreender e interpretar as experiências. 
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Desta forma, quanto à abordagem do tipo de pesquisa, foi escolhida para este estudo, a 

pesquisa qualitativa, quanto à sua natureza, é utilizada a pesquisa básica, e quanto aos seus 

objetivos é utilizada a pesquisa exploratória, porque desta forma quer-se tentar perceber quais são 

as principais dificuldades apresentadas aquando do processo de internacionalização das PME do 

Norte de Portugal e compreender de que modo é que estas empresas as enfrentam e as 

conseguem superar de modo a serem bem sucedidas no mercado internacional, e neste sentido, 

este tipo de pesquisa é o mais adequado para a questão em causa, pois como enuncia Malhotra 

(2004) “a pesquisa qualitativa caracteriza-se por ser não estruturada, ter uma natureza 

exploratória e baseada em pequenas amostras.” que é o caso desta investigação. 

 

3.2 Entrevista em profundidade 

 

Uma entrevista consiste no encontro entre o entrevistador e o entrevistado, onde o 

entrevistador coloca uma série de questões ou temas a que o entrevistado deverá responder ou 

desenvolver, mais ou menos extensivamente, segundo o tipo de entrevista (Barañano, 2004).  

As entrevistas estão presentes em vários tipos de pesquisas, quer sejam pesquisas de 

comunicação interna (Curvello, 2000), de comportamento organizacional (Schirato, 2000), de 

levantamentos históricos e biográficos (Marques de Melo e Duarte, 2001), de processos 

jornalísticos (Pereira, 2000) entre muitos outros tipos de estudo e esta é usada como base ou 

combinada com diferentes técnicas, como a observação, a discussão em grupo e a análise 

documental. 

Para Selltiz et al. (1987), a entrevista em profundidade é extremamente útil para estudos 

do tipo exploratório, que tratam de conceitos, perceções ou visões para ampliar conceitos sobre a 

situação e analisá-la. Os estudos do tipo exploratório têm como objetivo proporcionar uma maior 

familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A 

grande maioria dessas pesquisas envolve o levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas 

que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, e por último, a análise de exemplos 

que estimulem a compreensão (Gil, 2007). 

A entrevista em profundidade pode ser utilizada para o tipo descritivo, em que o 

entrevistado procura encontrar uma situação ou um campo de análise, descrever e focar um 

determinado contexto. Não é adequada, entretanto, para os estudos do tipo causal, que procuram 

estabelecer correlações de causa e efeito. Desta maneira, como na maioria dos estudos 
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qualitativos, o objetivo deste tipo de entrevistas está muitas mais vezes relacionado com a 

aprendizagem por meio da identificação da riqueza e diversidade, pela integração das informações 

e pelo resumo das descobertas do que pelo estabelecimento de conclusões precisas e definitivas. 

Para o trabalho em questão utilizou-se a entrevista em profundidade para se tentar obter 

toda a informação necessária para o estudo e este tipo de entrevista é o que mais se adequa de 

forma a reunir-se o máximo de informação que se conseguir através do contacto direto com o 

entrevistado. 

A tipologia da entrevista em profundidade é de caráter semiaberta, que é caracterizada 

pela grande flexibilidade em explorar ao máximo um determinado assunto, exigindo da fonte 

dependência dinâmica ao entrevistado. A entrevista semiaberta é constituída por um guião com 

um determinado número de questões que estão relacionadas com o interesse da pesquisa. De 

acordo com Trivinos (1990), a entrevista semiaberta parte de certos questionamentos básicos, 

que são fundamentados através de teorias e hipóteses relacionadas com a pesquisa, e que, em 

seguida, fornecem um amplo campo de interrogativas, resultado de novas hipóteses que vão 

surgindo à medida que se recebem as respostas do entrevistado. 

Foi escolhida a entrevista semiaberta para o estudo pois este modelo tem a vantagem de 

permitir criar uma estrutura para comparar as respostas e articular os resultados, ajudando desta 

forma, na metodização das informações fornecidas pelos diferentes entrevistados. O guião das 

questões serve como base de descrição e análise de categorias. Na figura 5 encontra-se a 

entrevista utilizada para o presente estudo: 
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3.3 Amostra 

 

Para o presente estudo a amostra utilizada foram as pequenas e médias empresas 

portuguesas que se situam no Norte de Portugal. Para tal foi utilizado a técnica de amostragem 

não-aleatório em que neste tipo de técnica se incluem métodos que envolvem juízos de valor de 

quem seleciona e, desta forma, a construção da amostra é feita a partir de informações disponíveis 

à priori sobre a população estudada, procurando-se que a amostra seja um espelho tão fiel quanto 

possível dessa população (Barañano, 2004). Os elementos que constituem a amostra são 

intencionalmente selecionados por se considerar que estes possuem características que são 

representativas da população. Foi utilizado este tipo de técnica de amostragem para o presente 

estudo visto que se trata de um estudo exploratório, em que se pretende recolher ideias e opiniões 

profundas acerca do assunto em estudo e também porque a amostra utilizada no estudo é de 

pequena dimensão. O tipo de amostragem incluído na categoria não aleatória utilizado foi a 

Figura 5-Entrevista utilizada no estudo 
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amostragem por conveniência pois um dos fatores de escolha das empresas foi a sua localização 

geográfica face à morada da investigadora do estudo em questão. 

Foram selecionados três critérios para a seleção das empresas presentes neste estudo, o 

primeiro critério foi o facto de todas as empesas presentes no estudo terem que ser pequenas e 

médias empresas portuguesas, o segundo critério prendeu-se com a localização geográfica das 

mesmas, estas tinham que se situar na zona Norte de Portugal e preferencialmente no distrito do 

Porto e de Braga, por conveniência da investigadora que possui residência em Guimarães, e o 

terceiro critério foi definido pela diversidade de setores de atividade e para tal tentou-se ao máximo 

incluir no estudo empresas que atuam em vários setores de forma a tentar enriquecer a 

investigação e obter uma visão e um conhecimento mais alargado sobre o tema estudado, para 

se perceber se os setores de atividade das empresas têm influência nos obstáculos encontrados 

aquando da sua internacionalização e perceber também quais as estratégias que cada um destes 

setores utiliza para se destacar nos mercados externos e enfrentar as maiores barreiras que 

encontram ao longo do seu caminho. 

A tabela seguinte representa a amostra utilizada no presente estudo: 

Tabela 12-Identificação dos entrevistados 

#E Organização 
Idade do 

entrevistado 

Cargo ou função 

que desemprenha 

na organização 

Habilitações 

académicas 

E1 Displax 35 
Diretor de 

marketing 

Licenciatura em 

Marketing e 

Pós-graduação 

em Marketing e 

Estratégia 

E2 Harker XXI SA 63 Administrador 
Engenheiro 

Agrícola 

E3 
M.N.P. Têxteis, 

Lda 
39 Gestor 

Licenciatura em 

Administração 

de Empresas 
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E4 MAFIL 32 Gestor 

Licenciatura em 

Economia e 

Pós-graduação 

em Fiscalidade 

E5 

Narciso Pereira 

Mendes, 

Herdeiros, Lda 

64 Diretor Comercial 12º Ano 

E6 Newstrife 35 Diretor Comercial 12º Ano 

E7 Selma & Tiago 30 Gerente 12º Ano 

E8 Soguima 31 
Diretor de 

Produção 

Médico 

Veterinário 

E9 
Manuel Costa & 

Filhos Lda 
25 

Gestão 

internacional e 

Administração 

Licenciatura em 

Negócios 

Internacionais 

E10 
Harker Solutions 

SA 
35 Administrador 

Licenciatura 

Engenharia 

Mecânica 

 

3.4 Recolha de dados: pesquisa bibliográfica e entrevistas 

 

A recolha de dados abrange o conjunto de operações por meio dos quais o modelo de 

análise é confrontado com os dados recolhidos. Ao longo desta fase foram recolhidas várias 

informações que posteriormente foram analisadas. 

Foram utilizadas duas fontes de evidência para a obtenção de recolha de dados. 

Primeiramente recorreu-se à pesquisa bibliográfica através da análise de documentação existente 

em artigos publicados, livros, jornais académicos, entre outros, de forma a se obter o 

enquadramento teórico do tema em estudo para podermos perceber o material já existente sobre 

o tema e entender de que modo o vamos tratar. Este tipo de pesquisa traz inúmeras vantagens, 

tais como, estabilidade, exatidão e abrangência (Yin,1994). A segunda fonte utilizada foi através 
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de pesquisa de campo, por contacto direto através de entrevistas a responsáveis da empresa que 

estivessem ligados aos negócios internacionais das organizações. A entrevista era constituída por 

um guião (APÊNDICE 2) em que continha 12 questões relacionadas com todo o processo de 

internacionalização da empresa, de que forma é que estas empresas se internacionalizam, como 

é que se dão a conhecer a potenciais clientes, quais as principais dificuldades que enfrentam 

quando querem exportar os seus produtos, de que forma estes as ultrapassam e quais as 

vantagens que possuem que os fazem distinguir dos seus concorrentes. 

Para executar esta etapa teve que se responder a três questões fundamentais: O que 

recolher?; Com quem? e Como? 

Na primeira questão tivemos que perceber quais as questões que seriam importantes para 

colocar no guião e que estivessem correlacionadas com o enquadramento teórico do estudo, para 

isso, foi elaborado uma tabela (tabela 13) com todas as questões do guião e de seguida foi-lhe 

atribuído um tema do enquadramento teórico para percebermos se tinha fundamento colocar 

aquela questão ou não. 

 

Tabela 13-Questões e temas do guião 

Pergunta(s) Temas Autores 

1; 2;11 e 12 Internacionalização 

Morgan & 

Katsikeas(1997); 

Coviello & McAuley, 

(1999); Andersson, 

Gabrielsson, & Wictor, 

(2004); Singh, Pathak, 

& Naz (2010) 

3 e 4 Recursos da organização 

Esra Karadeniz & Göçer, 

(2007); Prashantham & 

Dhanaraj (2010) 

Yamakawa, Khavul, 

Peng, & Deeds (2013); 

5 Modos de exportação 

Hollensen (2007); Ural 

(2009); Hortinha e 

Viana (2009) 
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6, 7 e 9 Barreiras à exportação 

Rabino (1980); 

Leonidou (1995); 

Springer & Czinkota 

(1999); Shaw & Darroch 

(2004); Pinho & Martins 

(2010); Al-Hyari et al. 

(2012) 

8 Estratégias e diferenciação 

Webster (1992), Knight 

(2001); Knight e 

Cavusgil, (2004);  

10 Apoios governamentais 
SBA factsheet (2015); 

Doing Bussiness (2016) 

 

Relativamente à segunda questão, foi necessário elaborar uma série de contactos com 

PME da zona Norte, nomeadamente, do distrito de Braga e do Porto, como foi mencionado 

anteriormente. Contactos esses que nem sempre foram fáceis, pois muitas organizações não 

davam resposta e outras afirmavam que entravam em contacto, mas nunca mais o fizerem, esta 

foi a principal barreira encontrada nesta investigação. A maioria dos contactos para conseguir as 

entrevistas foi através do contacto direto com pessoas ligadas às organizações, mas também por 

contacto telefónico e e-mail. 

A terceira questão prendia-se com o facto de como é que se ia recolher os dados, se era 

através de entrevistas, de questionários, etc. Optou-se pelas entrevistas pois estas dão-nos uma 

maior interpretação do que realmente se quer estudar, também porque o seu foco é direcionado 

ao tema do estudo de caso e através destas pode-se chegar a algumas conclusões (Yin, 1994). 

As entrevistas foram realizadas nas instalações das diferentes empresas, entre os meses 

de fevereiro e março, sendo que tinham uma duração de cerca de 30 minutos e foram gravadas 

através de um aparelho de áudio. As entrevistas correram bem, todos os entrevistados foram 

atenciosos e no final da entrevista mostravam-se sempre prestativos a colaborar no estudo caso 

faltasse alguma informação necessária. 
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3.5  Tratamento de dados: análise de conteúdo 

 

“(...) a etapa que faz o tratamento das informações obtidas pela recolha de dados para apresentá-

la de forma a poder comparar os resultados esperados pelas hipóteses. No cenário de uma análise 

de dados quantitativos, essa etapa compreende três operações. Entretanto, os princípios deste 

método podem ser transpostos, em grande parte, a outros tipos de métodos.” 

Quivy & Campenhoudt (1995) 

O objetivo principal de uma investigação é responder à questão central do tema e para 

isso o investigador tem de elaborar questões para responder à sua pesquisa e desenvolver a 

recolha de dados necessária para o seu estudo (Quivy & Campenhoudt 1995, p. 213). Para tal, a 

recolha de dados tem como função identificar os pontos mais relevantes das entrevistas efetuadas 

no estudo e perceber de que forma estas respondem à questão central do estudo. 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), as pesquisas qualitativas são caracterizadas pela 

recolha de dados e informação em “funil”, isto significa que, estas pesquisas “de uma fase de 

exploração alargada (base maior do funil) passam para uma área mais restrita de análise dos 

dados (base mais estreita do funil)”. Foi a partir deste pressuposto que se selecionou e reduziu 

alguns tópicos das entrevistas e com o material recolhido constituiu-se aquilo a que Vala (1986) 

designa de “corpo de análise”. 

De acordo com o modo clássico de trabalho, só quando se está na posse de todos os 

dados recolhidos tratados e interpretados é que se passa à seguinte fase de redação. Tal estratégia 

obriga a procedimentos intermédios de organização da informação recolhida, que passam pela 

criação e registo em suportes adequados, tais como, fichas e cadernos de pesquisa, de toda a 

informação em estado bruto. Sendo esta uma opção, tem o grande inconveniente de gastar muito 

tempo inutilmente com operações redundantes de registo de informação. Para tal, este 

procedimento pode ser substituído pela utilização de softwares avançados que ajudam na 

organização e tratamento de dados. Em vez da utilização do processo clássico de redação, que 

pode ser descrito como o enchimento de um recipiente, a segunda opção assemelha-se à 

construção de um puzzle (Carmo & Ferreira, 2008). 

Durante esta investigação, foi utilizado o software NVivo1 para a análise de conteúdo de 

forma a simplificar o tratamento de dados. Após a realização das entrevistas, efetuou-se a 

                                                 
1 NVivo-http://www.qsrinternational.com/nvivo-product 
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transcrição das mesmas através da forma tradicional, de seguida, estas foram integradas no NVivo, 

onde se criou uma pasta, com as categorias já anteriormente definidas (tabela 13). E por último, 

efetuou-se a seleção do material relevante, onde as transcrições das entrevistas foram agrupadas 

nas respetivas categorias. A utilização deste software tornou a análise muito mais simples e 

precisa, visto que o material ficou todo organizado evitando a possibilidade de ficar alguma parte 

esquecida sem querer. 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Depois de realizadas todas as entrevistas e de recolhidos todos os dados necessários e 

possíveis para o estudo, apresenta-se neste capítulo os resultados obtidos a partir da análise das 

entrevistas realizadas às empresas. Inicialmente efetua-se a apresentação do perfil dos 

entrevistados, nomeadamente o seu sexo, a idade e o seu grau de formação académica, de 

seguida é apresentada a forma que se dividiu as categorias dos temas do estudo e por fim, realiza-

se a análise dos resultados provenientes das entrevistas. 

 

4.1. Perfil dos intervenientes 

 

Para o presente estudo realizaram-se 10 entrevistas a empresas com as características 

especificadas pelo Jornal Oficial da União Europeia relativamente à definição de PME. Um dos 

objetivos do estudo foi abordar setores de atividades diferentes para tentar perceber de que forma 

cada um opera no mercado internacional e também tentar entrevistar mais do que uma empresa 

de um determinado setor (sempre que foi possível), para deste modo, entendermos se existem 

diferenças entre empresas do mesmo setor relativamente às suas dificuldades aquando da 

internacionalização, assim como a forma que as tentam ultrapassar. No decorrer das entrevistas, 

uma minoria dos entrevistados apresentou algumas dificuldades quando se abordou partes mais 

técnicas relativamente à internacionalização, mas a generalidade dos intervenientes, dominou bem 

os temas abordados.  

A tabela 14, apresenta o perfil das empresas estudadas, o setor de atividade a que 

pertencem, o volume de negócios, os anos da organização e por último o número de trabalhadores 

da empresa.  
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Tabela 14-Identificação das empresas 

Nome da 

empresa 
CAE 

Volume de 

Negócios 
Idade 

Número de 

trabalhadores 

Displax 

Fabricação de 

computadores e 

de equipamento 

periférico 

5 a 10 milhões 

de € 
17 anos 70 

Harker XXI SA 

Comércio por 

grosso de outras 

máquinas e 

equipamentos 

6 Milhões € 120 anos 32 

M.N.P. Têxteis, 

Lda 

Confeção de 

outro vestuário 

exterior em série 

1,85 Milhões € 4 anos 8 

MAFIL Fabricação de 

cutelaria 
1 a 2 milhões € 100 anos 20 

Narciso Pereira 

Mendes, 

Herdeiros, Lda 

Tecelagem de fio 

do tipo algodão 
2 a 5 milhões € 70 anos 100 

Newstrife Fabricação de 

calçado 
2 a 5 milhões € 14 anos 90 

Selma & Tiago 

Fabricação de 

artigos têxteis 

confecionados, 

exceto vestuário 

1,3 milhões € 5 anos 12 

Soguima 

Salga, secagem 

e outras 

atividades de 

transformação 

de produtos da 

30 milhões € 27 anos 165 
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pesca e 

aquicultura 

Manuel Costa & 

Filhos, Lda 

 

Produção de 

vinhos comuns e 

licorosos 

 

4 milhões € 28 anos 24 

Harker Solutions 

SA 

Serviços de 

Engenharia e 

Máquinas 

5,5 milhões € 121 anos 35 

 

4.2. Análise e discussão dos resultados 

 

Este capítulo tem como intuito analisar e discutir as entrevistas realizadas, e para ser mais 

fácil o entendimento dos temas da entrevista, estes foram divididos em seis categorias de forma 

a simplificar o processo de compreensão. 

 

4.2.1. Internacionalização  

 

As duas primeiras questões iniciais da entrevista (figura 5) eram as seguintes: “Como 

surgiu a oportunidade de a empresa se internacionalizar?” e “Quais são as razões que motivam e 

influenciam o processo de internacionalização da empresa?”. Estas questões estavam 

correlacionadas e eram referentes ao processo de internacionalização da empresa, tentando deste 

modo perceber como é que surgiu a oportunidade ou a necessidade da empresa se 

internacionalizar e quais foram as suas principais motivações. 

A maior parte das empresas afirmou que o motivo para a internacionalização surgiu com 

a necessidade de a empresa ir para novos mercados de forma a alargar as suas vendas, isto é, 

com a necessidade de se expandirem e aumentarem o seu volume de negócios, tendo então a 

grande maioria dos inquiridos motivações pró-ativas (secção 2.1.3.), que como afirmou Cavusgil 
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(1982) e Hollensen (2007), este tipo de motivações “ocorre quando o processo de 

internacionalização da empresa é influenciado por meios internos e que têm o objetivo de explorar 

as suas vantagens competitivas.” 

 

 “…inicialmente expandimo-nos pela Europa e de seguida atuamos no continente americano. O 

mercado nacional é muito reduzido, nós estamos especializados no setor da hotelaria e 

restauração e cá é um mercado pequeno, apesar de estar em expansão no Porto, em Lisboa e no 

Algarve, as oportunidades estão mais lá fora, logo é uma oportunidade de expansão ir à procura 

desses mercados.” (E4, MAFIL) 

 

“Surgiu com a necessidade que tínhamos de expandir as nossas vendas. Nós começamos a 

exportar há 40 anos e nessa altura vendíamos apenas para o mercado interno e uma quantidade 

muito reduzida para as nossas antigas colónias em África, mas era acima de tudo mercado interno 

e como tínhamos disponibilidade de produção tentámos iniciar um percurso de vendas no exterior. 

Aconteceu pela necessidade de crescer e expandir e a procura do mercado interno não nos 

absorvia toda a produção que tínhamos nessa altura.” (E5, NARCISO PEREIRA MENDES) 

“…sempre tivemos desde início um objetivo claro que era metade do que nós fizéssemos ser para 

internacionalização, isto é, não dependermos de nenhum mercado.” (E8, SOGUIMA) 

 

“Acima de tudo a procura de novos mercados visto que Portugal tem uma dimensão pequena, 

abranger outro tipo de clientes de modo a desafiarmo-nos a nós próprios e também procurar uma 

mais valia nos nossos produtos. (E7, SELMA & TIAGO) 

 

“No mercado interno as quantidades pedidas são muito pequenas, há muita dificuldade de receber 

no mercado interno, é muito incerto. Nós com a exportação conseguimos mais quantidade, 

conseguimos receber muito mais rapidamente, ter outras garantias e trabalhar produtos com outra 

qualidade, que é muito importante.” (E3, MNP)  

 

“O mercado interno é diminuto, não se consegue alcançar escala. A solução passa pela 

internacionalização. A motivação vem forçosamente do espírito empreendedor e da consequente 

assunção de riscos. Esta atitude é imprescindível para qualquer projeto incluindo a procura da 

expansão nos mercados externos. A decisão é influenciada pelo conhecimento ou know-how e pelo 

domínio dos processos produtivos ou do modelo de negócio, que depois tem de ser 

complementado pelo estudo dos mercados selecionados. A questão do conhecimento é também 

fundamental: pois uma empresa não é o que faz, mas sim o que sabe. Podemos dizer, que o 



61 

saber associado a uma atitude empreendedora são os componentes para nos lançarmos em novos 

mercados.” (E10, HARKER SOLUTIONS) 

 

Outras duas empresas, a DISPLAX que está ligada ao setor das novas tecnologias e a 

NEWSTRIFE, que está ligada ao setor do calçado, também tiveram motivações pró-ativas, mas 

estas empresas diferem das restantes pelo facto de terem um pensamento global desde a sua 

criação, isto é, as empresas desde a sua nascença pensaram no mercado das suas vendas como 

um mercado global, não olhando para o mercado português como o primeiro passo a dar nos 

seus negócios. Deste modo, estas empresas são denominadas de “born global” (secção 2.3.3), 

que como foi mencionado anteriormente neste estudo por Chetty e Campbell-Hunt (2004), estas 

empresas internacionalizam-se rapidamente para vários mercados logo no início da sua existência. 

“A empresa quer vender mais e eu acho que pelo menos para nós, empresas recentes e de 

tecnologia, o facto de o cliente estar em Portugal, ou em Espanha ou na Austrália, não nos é 

relevante pois nós não pensámos muito dessa forma, isto é, não pensámos para onde vamos 

internacionalizar, pensámos logo quem é que nos quer comprar…” (E1, DISPLAX) 

 

 “A empresa basicamente já nasceu internacionalizada, desde a abertura da empresa que temos 

uma visão global do mercado e que exportamos cerca de 90% ou mais da nossa produção para o 

exterior” … “isto porque a natureza do mercado do calçado também leva a isso pois a maioria dos 

clientes deste setor encontram-se no exterior”.  (E6, NEWSTRIFE) 

 

Enquanto que uma minoria das empresas entrevistadas afirmou que a oportunidade de 

se internacionalizarem surgiu de uma forma não intencional, isto é, a empresa não procurou de 

forma propositada internacionalizar-se, esta surgiu por acaso através de convites efetuados por 

determinadas entidades, logo as empresas tiveram uma atitude reativa perante a 

internacionalização, mas após perceberem os seus benefícios para a empresa passaram a ter 

uma atitude pró-ativa, portante podemos afirmar que estas duas empresas (uma minoria no 

estudo) tiveram quer motivações reativas quer motivações pró-ativas na sua internacionalização. 

 

“Em 2010 começaram a aparecer em Portugal investidores Angolanos e alguns Nacionais, 

interessado em produzir leite em Angola. Como a empresa é reconhecida em Portugal, líder neste 

sector, fomos contactados para os apoiar. (…) Apesar de termos objetivos de crescimento com 

novos produtos e soluções para apoiar os nossos clientes cada vez mais profissionais no mercado 
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nacional, encaramos o mercado de Angola para produção de leite como uma oportunidade, uma 

vez que tem um enorme potencial e está tudo por fazer.” (E2, HARCKER XXI) 

 

“A Oportunidade para a empresa entrar no mercado externo apareceu com alguns convites para 

comparecermos em eventos onde potenciais compradores além-fronteiras estariam presentes. 

Como verificamos que isto poderia ser imensamente vantajoso para a MCF, investimos em 

recursos humanos para procurar mais formas de sermos vistos.” (E9, MANUEL COSTA) 

 

4.2.2. Recursos Organizacionais 

 

A terceira e a quarta pergunta da entrevista eram as seguintes: “De que forma a empresa 

selecionou e desenvolveu os seus recursos de maneira a esta se conseguir internacionalizar?” e 

“A empresa possui algum departamento específico para tratar dos seus negócios internacionais? 

Quais são as suas funções e como funciona todo o processo de entrada num novo mercado?”. 

Estas questões, visavam, de um modo geral, tentar entender de que forma a empresa selecionou 

os seus recursos, tais como, recursos humanos, organizacionais, físicos, entre outros, para 

realizarem negócios no exterior e também perceber se a empresa possuía algum departamento 

específico para a realização destes negócios ou se os mesmos são realizados pelas mesmas 

pessoas que tratam dos negócios nacionais. Estas questões foram colocadas devido ao facto de 

alguns autores afirmarem que muitas das vezes as empresas não são bem-sucedidas na realização 

de negócios no exterior porque não possuem uma estrutura adequada na sua organização 

(Leonidou, 1995 e Morgan, 1997). 

Quanto há existência ou não de um departamento específico para tratar dos negócios 

internacionais, apenas quatro empresas responderam afirmativamente. Mas, em duas delas, 

Displax e Newstrife, as denominadas de born globals (secção 2.3.3.), o departamento que se 

encarrega das vendas nacionais é o mesmo do das vendas internacionais, isto é, não existe 

qualquer tipo de distinção entre eles. A Harker Solutions e a SOGUIMA afirmaram também que 

possuem um departamento para este tipo de atividades. 

 

“Tudo é feito a pensar no mercado internacional, nós temos uma visão global do mercado. Para 

este tipo de mercado tem que se ter esta visão.” (E1, DISPLAX) 

“O departamento que trata dos negócios internacionais é o mesmo caso haja algum negócio no 

mercado português, nós não fazemos distinção. É constituída pela parte comercial em que o 
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trabalho desta equipa consiste em arranjar contactos e analisar mercados para perceber e 

identificar os nossos potenciais clientes.” (E6, NEWSTRIFE) 

 

“Sim, temos uma equipa responsável pela área da exportação, mas que obviamente interage 

ativamente com todos os sectores da empresa. Não é um grupo especial e fechado. Já referimos 

que, para entrar num novo mercado, tem de se dominar muito bem o nosso processo produtivo, 

o nosso modelo de negócio. Depois tem de se conhecer a realidade local, desde as condicionantes 

jurídicas e regulamentações administrativas até à cultura e especificidades dos clientes.” (E10, 

HARKER SOLUTIONS) 

 

“A SOGUIMA já tem quase 30 anos e atualmente divide-se de várias formas, sendo que para o 

mercado internacional temos o diretor comercial e depois temos vários comerciais específicos 

para regiões do globo…” (E8, SOGUIMA) 

 

As restantes organizações afirmaram que como a empresa era de pequenas dimensões, 

não havia necessidade de criar um departamento específico para estes negócios e que se 

conseguiam adaptar às necessidades do mercado. 

 

“Neste momento a empresa tem uma dimensão bastante pequena o que faz com que não haja 

nenhum departamento específico para esse tipo de negócios. As pessoas que tratam da criação 

de negócios e da angariação de vendas sou eu e o meu pai e fazemo-lo quer para vendas nacionais 

quer para vendas internacionais. Como já trabalhei alguns anos fora do país a experiência foi 

surgindo com o tempo e com o contacto direto com os clientes.” (E4, MAFIL) 

 

“O processo de Internacionalização ainda está no início, pelo qual ainda não justifica estar só um 

departamento a trabalhar nesta matéria.” (E9, MANUEL COSTA) 

 

“Não existe, tivemos que nos adaptar à nova realidade, eu sou diretor de vendas e relações 

públicas, mas no fundo um bom vendedor tem que cativar os clientes não só pelo produto e pela 

qualidade, mas também a maneira como os aborda. A única coisa que fizemos foi contratar uma 

pessoa para tratar das cotas porque antes existiam cotas e não podíamos exportar aquilo que 

desejávamos e tivemos que arranjar alguém ligado à exportação e que percebesse mais que nós. 

Mas com o tempo é que se vai aprendendo de tal modo que hoje em dia exportamos 95% da 

nossa produção.” (E5, NARCISO PEREIRA MENDES) 

“Para já não temos nenhum departamento específico, neste momento ainda passa tudo pelas 

minhas mãos.” (E7, SELMA&TIAGO) 
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Como o sucesso de uma empresa está muitas vezes associado às suas características 

internas, nomeadamente, à forma como a empresa organiza os seus recursos, tentou-se descobrir 

como é que as empresas em estudo selecionaram e selecionam os seus recursos para se 

internacionalizarem.  

 

“Como estamos a falar de tecnologia, visto que é disso que a nossa empresa se trata, temos que 

estar sempre a melhorar e contamos com a nossa equipa de investigação que é constituída por 9 

pessoas, que tenta sempre aperfeiçoar o nosso produto porque os nossos concorrentes tentam 

todos os dias melhorar o seu produto para ser tão bom como o nosso e nós temos que estar todos 

os dias a trabalhar para sermos os melhores. Também, por exemplo, temos equipa de suporte 

para eventuais problemas técnicos do produto, que está montada com a nossa perspetiva global 

em que um dos técnicos chega às 6h da manhã para estar disponível para os mercados asiáticos 

e outro que entra às 14h que é para estar disponível até mais tarde para os mercados 

americanos.” (E1, DISPLAX) 

 

“O que nós tentámos fazer é selecionar dentro da empresa quem melhor está preparado para 

apoiar as necessidades dos mercados.” (E2, HARKER XXI) 

 

“Podemos dizer que tivemos de ir criando, ao longo de um certo período, nomeadamente recursos 

humanos, com competências adequadas às novas necessidades. É um processo forçosamente 

longo porque não podemos desfalcar as equipas responsáveis pelas operações locais. Pode-se 

deslocar pessoas, não se pode sacrificar a operacionalidade quotidiana do negócio. Uma maneira 

de chegar lá é a partilha de recursos, ou seja, não ir sozinho. Tentámos esse caminho, mas não 

fomos bem-sucedidos, pelo que a opção posterior foi caminhar mais lentamente. Quanto ao 

financiamento, procuramos diferentes formas e diferentes fontes, com dificuldades, mas com bons 

resultados. Claro que os aspetos organizacionais têm também de ser cuidadosamente observados. 

Temos de procurar otimizar todos os aspetos da gestão, desde as compras e os stocks, como 

definir e observar uma política de crédito e cobranças muito rigorosa.” (E10, HARKER SOLUTIONS) 

 

“Tivemos que procurar um leque mais diversificado de fornecedores, neste caso de tecidos, e de 

confecionadores, porque como não temos confeção própria temos que mandar fazer tudo fora. 

Nós servimos de armazenamento, a matéria prima vem para aqui, depois mandámo-la para o 

confecionador e volta de novo para aqui para fazermos toda a documentação exigida e depois 

enviamos a encomenda para o cliente final. Isto obrigou-nos a ter de contratar uma controladora 

de qualidade própria, que percebe de confeção, de acabamentos, de todo o processo no geral, 
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em que controla todas as nossas produções e vai às confeções ver se está a ser tudo produzido 

conforme os parâmetros estabelecidos.” (E3, MNP) 

 

“A empresa MCF tem os seus recursos humanos muito assentados na família, então quando 

chegou sangue novo à empresa, esta investiu em ferramentas necessárias para que os mesmos 

conseguissem estar à altura deste processo tão desafiante. Foram feitas formações, investigação 

de campo para observar como eram os processos de venda e apoio ao cliente. Em termos 

financeiros a empresa sempre respirou com saúde, e com isso conseguimos fazer boas parcerias 

com algumas associações para que as mesmas nos apoiem e assim fique menos dispendioso 

para a deslocação e exposição dos vinhos. A empresa investiu também de forma acérrima no seu 

processo de produção, com aumento de linhas, com colocação de novas ferramentas para selar 

a garrafa, esterilizar a mesma bem como automatizou mais o processo. No processo vínico, foram 

colocadas novas ferramentas para a vinificação, adquirimos novas tipologias de proteger o vinho, 

para que houvesse o mínimo de reclamações e defeitos no produto.” (E9, MANUEL COSTA) 

“Posso falar com conhecimento de causa porque quando começamos a exportar foi a altura em 

que eu me juntei à empresa. Nós tivemos os primeiros contactos e ajudas do antigo Fundo 

Fomento de Exportação, atual AICEP, na altura tinham delegações em vários países e ajudaram-

nos de início a fazer alguns contactos arranjando clientes de acordo com os nossos critérios e 

também com a ajuda de dois agentes que arranjamos através do Fundo Fomento de Exportação 

e mais tarde pela nossa presença em feiras. Basicamente, estas entidades, deram-nos uma 

grande ajuda para percebermos de que modo tratar os negócios no exterior.” (E5, NARCISO 

PEREIRA MENDES) 

“A empresa para conseguir uma maior eficiência na sua internacionalização teve que inovar o 

parque de máquinas, modificá-las, colocar máquinas mais modernas e mais produtivas também 

de maneira a conseguirmos fazer outro tipo de produtos. Estamos agora numa fase de 

recrutamento em que estamos a admitir pessoal qualificado e com formação académica na área 

de internacionalização, mais vendedores, resumindo, estamos a aumentar os nossos recursos 

humanos e a tentar que estes se enquadrem de acordo com as necessidades da empresa.” (E7, 

SELMA&TIAGO) 

“Eu ainda não estava na empresa quando esta começou a dar os seus primeiros passos na 

internacionalização, mas sei que desde o início que possuí o mesmo processo e que o aplica 

sempre que necessário, isto é, a empresa desde sempre, que procura os melhores profissionais 
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para os cargos indicados, procura sempre saber mais quando assim o entende, quando surge um 

novo produto tentámos ter as melhores máquinas para o produzir…” (E8, SOGUIMA) 

 

4.2.3. Exportação 

 

Como foi referido anteriormente neste estudo (secção 2.3.2.), o método principal que as 

PME utilizam quando querem expandir os seus negócios para o exterior, é a exportação, pois como 

estas empresas não abundam em recursos, esta é a maneira mais fácil e com um menor risco de 

o conseguirem realizar (Al-Hyari et al., 2012). Através da seguinte pergunta incluída na entrevista: 

“Que estratégia e modalidade de entrada noutro mercado é que escolheram utilizar? E o porquê 

dessa escolha?”, tentou-se entender como é que as empresas agem nos mercados externos em 

relação aos modos de exportação. 

A exportação pode ser de dois tipos, direta e indireta (secção 2.3.2.), sendo que neste 

estudo, todas as empresas afirmam realizar exportação direta, isto é, são as próprias organizações 

que se encarregam da maioria das atividades de exportação, não tendo então que contratar 

nenhuma outra organização especializada no assunto para o fazerem (empresas de trading), como 

é no caso da exportação indireta. Este tipo de exportação requer mais conhecimento e também 

mais recursos, mas por outro lado é mais recompensador, visto que o lucro é maior, sendo este 

um dos maiores objetivos dos entrevistados para as suas empresas. 

Dentro da exportação direta existem inúmeras formas das empresas atuarem quando 

querem colocar fora do país os seus produtos, e consoante o mercado e o setor de atividade em 

que atuam, cada empresa tem uma melhor forma ou até mesmo várias formas de o fazer. 

Tentámos então perceber qual o modo de exportação que as empresas utilizam e como o 

fazem, e também entender como é que se dão a conhecer aos seus clientes. A figura 6 demonstra 

os modos de exportação utilizados pelas empresas em estudo: 
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A Displax, a Harcker Solutions, a Soguima e a Newstrife, como foi visto anteriormente 

(secção 4.2.2.), possuem um departamento baseado no país de origem em que os seus 

responsáveis assumem o controlo das vendas internacionais e ao mesmo tempo interagem com 

toda a organização, não sendo, portanto, um departamento isolado. As restantes empresas 

entrevistadas não possuem um departamento específico para esta atividade, mas todas elas têm 

uma pessoa que é responsável pelas vendas internacionais da empresa. 

Três das empresas entrevistadas afirmaram que não possuem qualquer tipo de 

intermediário nas suas vendas, e que é a própria empresa que, através dos seus meios, chega ao 

cliente final a fim de evitar custos desnecessários. 

 

“A nossa empresa não trabalha nem com agentes nem com distribuidores, nós vamos diretamente 

ao cliente buscar as encomendas e somos nós que tratámos delas, fazemos os desenvolvimentos 

que o cliente quer e a partir daí desenrolamos todo o processo e entregámos a peça ao cliente já 

acabada.” (E3, MNP) 

 

“Uma das nossas estratégias é ir a certas feiras que são muito importantes, como é o caso da 

Heimtextil em Frankfurt. Não é que na feira se façam muitas vendas, mas conseguem-se novos 

contactos. Se numa feira conseguirmos dois ou três contactos já temos a feira salva. Sempre 

tivemos uma preocupação que foi vender não a armazenistas, mas vender a quem tem venda 

Figura 6-Modos de exportação 
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direta ao público, como por exemplo o El Corte Ingles ou a Zara Home, ou seja, tentamos de certa 

maneira evitar o intermediário de forma a termos uma maior margem de lucro.” (E5, NARCISO 

PEREIRA MENDES) 

 

“A melhor maneira que temos para nos darmos a conhecer aos nossos clientes e para que estes 

passem a conhecer os nossos produtos é através de feiras. E escolhemos sempre fazer uma venda 

direta ao cliente final, isto é, não queremos utilizar intermediários de modo a que os ganhos sejam 

sempre maiores.” (E7, SELMA&TIAGO) 

 

Estas três empresas estão ligadas ao setor têxtil, pelo que este método de tentarem chegar 

diretamente ao comprador de modo a conseguirem maiores margens de lucro, pode estar 

relacionado com o setor em questão e ser uma prática corrente neste meio. 

Outra técnica utilizada pelas empresas intervenientes é a utilização de distribuidores e de 

agentes, enquanto que os primeiros assumem a responsabilidade sob toda a mercadoria, os 

segundos apenas possuem algumas amostras da mesma para apresentarem a potenciais clientes. 

A Mafil e a Newstrife utilizam distribuidores enquanto que a Manuel Costa utiliza agentes e a 

Harker Solutions utiliza ambos. 

 

“Nuns mercados é através de distribuidores dessa área, noutros casos, como nós somos 

fabricantes, existem clientes europeus que subcontratam os nossos serviços e colocam a marca 

deles, mas o artigo é produzido por nós. Estas duas formas de distribuição são as mais comuns 

na nossa empresa e pelas quais temos mais preferência.” (E4, MAFIL) 

 

“Possuímos intermediários que nos ajudam no processo e que conhecemos e contactamos através 

do passa a palavra deste meio.” (E6, NEWSTRIFE) 

 

“O processo para entrar num mercado passa por procurar uma parceria com um representante 

desse mercado, no nosso caso através de feiras ou contacto direto com os mesmos, para que 

este, após o começo, comece a apresentar o nosso vinho e de seguida a comprá-lo e espalhar 

pelo mercado. Todas as nossas parcerias, têm muito em vista o apoio pós-venda, com isto nós 

tomamos iniciativas para a divulgação do produto, bem como apoiamos todas as formas de 

divulgação que o representante faz.” (E9, MANUEL COSTA) 

 

“Não procuramos delegações ou extensões da nossa estrutura noutras geografias, mas sim 

encontramos parceiros, colocando produtos no mercado externo, pelo canal distribuição. Já 
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referimos que, para entrar num novo mercado, tem de se dominar muito bem o nosso processo 

produtivo, o nosso modelo de negócio. Depois tem de se conhecer a realidade local, desde as 

condicionantes jurídicas e regulamentações administrativas até à cultura e especificidades dos 

clientes. Tornamos a salientar o caminho que seguimos de aproximação a distribuidores ou 

agentes locais.” (E10, HARKER SOLUTIONS) 

 

A Displax também utiliza distribuidores, tal como as empresas anteriores, mas neste caso 

são um pouco diferentes, esta utiliza concessionários e retalhistas, pois esta empresa nunca vende 

o seu produto ao consumidor final, a Displax produz uma tecnologia de ponta que depois para 

funcionar na integra tem que ser montada a um conjunto de outros elementos, por isso, esta 

vende-a a retalhistas que irão vender ao cliente final o produto pronto na sua totalidade. O tipo de 

exportação desta empresa é muito simples e tem custos reduzidos, pois o seu produto é leve e 

precisam apenas de o enviar pelo correio sem grandes preocupações de transporte. A Displax 

possui também outra forma de vender o seu produto nos mercados internacionais, que é através 

de concessionários, nomeadamente no mercado dos EUA e de Tawain, em que possui pessoas 

originárias destes países em que vendem e prestam apoio quando necessário aos clientes. 

 

“Nós não lidámos com clientes finais, como nós temos uma abordagem muito indireta e com 

baixo envolvimento, não assumimos um grande risco, para nós é igual ser uma empresa de Roma 

a pedir-nos o produto ou uma empresa da Trofa. Depois há outra questão, temos uma presença 

direta em Taiwan e outra nos EUA. EUA pela dimensão e pela sua mentalidade, é muito mais fácil 

para nós vender o nosso produto lá se for através de um americano. Por exemplo, nós fomos há 

pouco tempo à maior feira do mundo no nosso setor e estavam pessoas de todo o mundo menos 

dos EUA porque eles simplesmente não saem do país. Nós queremos estar nos EUA porque é um 

mercado importante, muito grande, já tem um nível de maturidade muito idêntico ao da Europa e 

é um mercado com muito potencial e se não tivermos esta presença direta não conseguíamos 

vender tanto. Na Ásia tem muito haver com a barreira cultural, a nossa presença direta em Taiwan 

é de lá, fala chinês, japonês, coreano, há muita gente na china que não fala inglês, numa feira é 

raro encontrar alguém a falar inglês. Ao mesmo tempo é estratégico estarmos na Ásia porque o 

futuro do mercado passa por lá e nós queremos já lá estar com boas ligações e ter um nativo é 

sempre preferível.” (E1, DISPLAX) 

 

Uma prática utilizada por uma minoria das empresas estudadas, é a presença de 

trabalhadores das empresas nos mercados para que se quer vender, desta forma, a empresa pode 

ter vendedores não residentes e vendedores residentes (Hortinha e Viana, 2009). A Harker 
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Solutions possui os primeiros e a Soguima possui os dois, esta presença de alguém nesse mesmo 

mercado pode-se dever ao facto das especificidades dos mercados em que se atua e também pelo 

facto dos produtos vendidos terem que ser muitas das vezes explicados aos compradores. 

 

“Primeiro que tudo é necessária disponibilidade para viajar, para ir aos locais, para falar e 

perguntar, para o face-to-face com pessoas, fazemos muito isso nos mercados em que vendemos. 

Há serviços de assistência comercial nas embaixadas, departamentos estatais, há outras 

entidades como câmaras de comércio e indústria, associações empresariais. Hoje há muitíssima 

informação disponível na internet; mas tem de ser muitíssimo filtrada e verificada; é um trabalho 

de grande dimensão.” (E10, HARKER SOLUTIONS) 

 

“Nós usualmente quando queremos entrar num certo mercado, vamos até lá, visitar feiras, 

clientes, recolher produtos e analisá-los, no fundo fazer o trabalho de casa, avaliamos custos, tudo 

e mais alguma coisa para conseguirmos entrar naquele mercado. Anualmente fazemos cerca de 

cinco feiras que são muito importantes para nós, e depois vamos a esse mercado sempre que 

necessário. Por vezes os comerciais vão a um certo mercado, fazer um acompanhamento para 

perceber o que é que correu bem e o que correu mal, mas depois esse acompanhamento é feito 

a partir de cá. Mas, o Brasil é exceção, temos uma estratégia diferente e que ainda a mantemos. 

No caso do Brasil temos lá pessoas nossas, temos gente sempre lá presente que faz o 

levantamento das encomendas e o acompanhamento pós-venda, faz formação ao pessoal e 

campanhas de marketing no ponto de venda. E isto lá é importante porque há desconhecimento 

do produto porque não sabem, por exemplo, o que é bacalhau demolhado.” (E8, SOGUIMA) 

 

4.2.4. Barreiras 

 

Uma das principais ideias do estudo em investigação, era perceber quais são as principais 

dificuldades que as pequenas e médias empresas enfrentam quando querem vender os seus 

produtos além-fronteiras, pois, muitas vezes, este tipo de empresas possui outro tipo de 

dificuldades em relação às grandes empresas, que detêm muitos recursos, não têm que lidar.  

Como se viu anteriormente (secção 2.4.), as barreiras podem ser divididas em barreiras 

internas e externas. As primeiras acontecem quando as dificuldades que a empresa sente se 

encontram dentro da organização, as segundas ocorrem quando são dificuldades intangíveis, isto 

é, que lhe são adversas. 
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Foi então questionado aos entrevistados a seguinte questão: “Quais foram (ou quais são) 

as principais barreiras internas e externas à empresa sentidas aquando da iniciação do processo 

de internacionalização?”. A maioria dos inquiridos afirmou sentir os dois tipos de barreiras quando 

procede à exportação dos seus produtos, enquanto que uma minoria afirmou nunca ter sentido 

qualquer tipo de barreira, e uma empresa assegurou que não possui barreiras internas, mas 

possui apenas barreiras externas. 

 

Barreiras Internas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As seguintes duas empresas, devido ao produto que fabricam, têm que se adaptar, muitas 

das vezes a “mudanças relâmpago” no seu layout, e para estas organizações, a aversão à 

mudança por parte dos trabalhadores, é um dos principais problemas internos e que mais trabalho 

dá. 

“O processo de produção está pensado para determinados parâmetros, características e fases de 

produção, e quando se tem um cliente no estrangeiro os patamares de qualidade, acabamento e 

exigências são muito maiores no controlo final do produto e algumas vezes a empresa não está 

preparada para isso. Os colaboradores da empresa têm sempre muita aversão à mudança e nem 

sempre é fácil pois muitas vezes não estão dispostos a ter novas formações. Sempre que existe 

Figura 7-Barreiras internas sentidas pelas empresas 
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um método novo ou um produto novo, exige uma aprendizagem inicial das pessoas e estas não 

querem pois preferem fazer o habitual e não querem aprender coisas novas. Ao contrário da parte 

comercial da empresa que está sempre à procura de novos desafios.” (E4, MAFIL) 

 

“Barreiras e dificuldades existem sempre, por exemplo, internamente quando há uma mudança 

na produção, isto é, uma mudança no layout ou nos produtos, existe sempre uma grande 

dificuldade em adaptar os trabalhadores à nova mudança. É uma constante, um plano de 3 a 4 

meses nunca é igual, tem que se estar sempre a modificá-lo e a adaptá-lo às condições do 

mercado e nem sempre é fácil ter pessoal qualificado que consiga acompanhar.” (E6, Newstrife) 

 

Também a Selma&Tiago, a Harker Solutions, a Manuel Costa e a Harker XXI afirmam ter 

problemas internos no que toca a recursos humanos da organização, mas neste caso são um 

pouco diferentes dos anteriores. Estas empresas afirmam que a falta de pessoal qualificado e que 

possua conhecimentos de mercado é muitas das vezes um entrave para as suas organizações 

quando querem exportar. 

 

“Internamente, temos sentido falta de pessoal qualificado nos serviços de exportação, mas 

estamos neste momento a preencher essa lacuna com a contratação de pessoal especializado 

nessa área.” (E7, SELMA&TIAGO) 

 

“Sim, de facto as dificuldades começam logo internamente, por vezes temos falta de preparação 

das pessoas, dificuldades com recrutamentos de pessoas especializadas e os seus custos 

associados elevados.” (E10, HARKER SOLUTIONS) 

 

“A falta de recursos humanos é neste momento um pequeno problema que a empresa tem, pois 

por vezes, em certas épocas do ano, o trabalho acumula-se e pode levar a alguns erros 

desnecessários, pois por vezes, trazem-nos prejuízo.” (E9, MANUEL COSTA) 

 

“As barreiras internas foram principalmente a nossa falta de conhecimento para apresentar as 

soluções globais. Tínhamos um conhecimento especializado na produção de leite, mas faltava-nos 

os das áreas envolventes. Tivemos e ainda temos de encontrar os parceiros certos e disponíveis 

para entrar nestes mercados o que não tem sido uma tarefa fácil.” (E2, HARKER XXI) 
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Barreiras Externas 

 

 

 

 

 

“Começam pela falta de conhecimento dos empresários sobre as exigências e conhecimentos 

necessários para este tipo de investimento. O país não tem criado as infraestruturas e mão-de-

obra especializada para que estes investimentos possam ter sucesso.” (E2, HARKER XXI) 

 

“Muitos clientes não têm conhecimento do produto e por isso não percebem o seu preço. A língua, 

os costumes e o modo de negociar de cada país também são uma barreira; a concorrência para 

nós é uma grande barreira, por exemplo, o mercado asiático e a cultura de cada país.” (E4, MAFIL) 

 

“A nível externo, é um setor extremamente concorrencial e é muito sensível a tudo que sejam 

variações, quer sejam as condições económicas ou quer sejam as condições climatéricas de um 

país.” (E6, NEWSTRIFE) 

 

“Para nós existem muitas barreiras em relação ao estado que demora muito tempo a fazer os 

reembolsos que nos são devidos, os apoios, etc. Para que deste modo consigamos avançar com 

os projetos que temos em mente e expandirmo-nos ainda mais. E a concorrência também é uma 

barreira, devido ao facto de muitas vezes não conseguirmos ter preços tão baixos como a 

concorrência, visto que preferimos manter o nosso padrão de qualidade. (E7, SELMA&TIAGO) 

 

Figura 8-Barreiras externas sentidas pelas empresas 
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“Como não dependem da nossa atuação, é geralmente muito mais difícil de lidar com as condições 

externas, ou seja, tudo que tem a ver com a envolvente externa. Falemos muito resumidamente 

de dois aspetos. O primeiro, a envolvente “macro” que tem a ver com o potencial de crescimento 

da procura e a demografia; tem a ver com as políticas públicas e com os regimes jurídicos e 

condicionantes administrativas e finalmente tem a ver também com o clima económico nos 

territórios de destino. O segundo aspeto é a envolvente “micro” relativamente à qual temos de 

seguir os clientes, as tendências, a concorrência e a oferta de produtos similares. E fazer isto 

ininterruptamente, sem esmorecer. Podemos afirmar que têm sido estas as dificuldades com que 

nos temos permanentemente deparado.” (E10, HARKER SOLUTIONS) 

 

“Cada vez mais os mercados fora da europa estão fechados e colocam muitas barreiras para à 

importação de produtos alimentares de “luxo” (o vinho é sempre considerado um luxo num 

mercado externo). Com isto temos de ultrapassar alguma burocracia, investir em registos só para 

colocar a primeira encomenda no país. O transporte também é sempre um problema, pois a 

duração e as condições que por vezes é feito, leva sempre a um risco maior de problemas com o 

produto (garrafas partidas, altas temperaturas na viagem) bem como o custo do mesmo aumenta 

de forma relativa o preço dos vinhos. (E9, MANUEL COSTA) 

 

“Quer as politicas nacionais como internacionais fazem de alguma forma protecionismo e colocam 

alguns entraves à exportação de um determinado produto. Também a dificuldade do transit-time, 

no caso de países mais longe, que têm quase um mês e meio de transporte são um problema. E 

como tinha falado anteriormente, a falta de conhecimento de alguns mercados sobre nosso 

produto, que é maioritariamente, o bacalhau demolhado.” (E8, SOGUIMA) 

 

Cada uma destas empresas tem à sua maneira, dificuldades que se apresentam na altura 

de exportar o seu produto. É certo que, a concorrência é um dos fatores mais mencionados 

aquando das entrevistas, também o meio de transporte dos produtos é uma dificuldade 

enumerada por alguns dos intervenientes, e por último, os problemas protecionistas, que por vezes 

interferem muito nas exportações e faz com que seja necessária muita burocracia para as 

realizarem. 

 

Mas, como referido anteriormente, nem todas as empresas asseguraram possuir 

dificuldades na exportação. Três das empresas entrevistadas, afirmaram que não sentiram e que 

não sentem qualquer tipo de barreira quando exportam.  
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“Como o nosso produto é pensado de uma maneira global de forma a agradar todo o tipo de 

clientes quer internacionais quer nacionais, não sentimos nenhuma dificuldade aquando da venda 

do nosso produto.” (E1, DISPLAX) 

 

“É uma empresa saudável, quer a nível de relação, quer a nível financeiro. Sempre tivemos o 

apoio dos bancos, nunca houve problemas a esse nível. E o facto de trabalharmos acima de tudo 

com o mercado espanhol facilita-nos muito porque a barreira da língua e a barreira cultural 

praticamente não existe, os clientes são de perto, as visitas semanais fazem-se rápido porque são 

a cerca de 1h/1h:30m de carro, portanto não há grande dificuldade.” (E3, MNP) 

 

“Barreiras em si não sentimos, depois claro que há diferenças entre mercados, os produtos variam 

de país para país porque uns têm preferência em cores e padrões diferentes de outros que 

também está ligado à cultura de cada um, mas nem sequer considerámos isso uma dificuldade.” 

(E5, NARCISO PEREIRA MENDES) 

 

4.2.5. Diferenças do mercado português em relação ao mercado 

internacional 

 

Através da seguinte questão: “Quais são as principais diferenças, quando querem vender 

o vosso produto, sentidas no exterior em relação ao mercado interno?”, tentou-se perceber se as 

organizações sentiam muita diferença quando queriam vender o seu produto no mercado 

Figura 9-Empresas que não sentem nenhuma barreira 
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português em relação aos outros mercados, deste modo, consegue-se perceber se enfrentam 

alguma barreira diferente no mercado nacional que não enfrentam no mercado internacional, e 

vice-versa. 

Conseguiu-se então perceber que existem algumas diferenças comuns entre as empresas 

que se encontram demonstradas na figura seguinte: 

 

 

 

 

 

 

As empresas seguintes, afirmam que não sentem qualquer tipo de diferença quando 

tentam vender o seu produto no mercado nacional em relação ao mercado externo, tal facto, pode-

se dever ao produto ser pensado de uma forma global desde o início do seu fabrico e já se 

encontrar adequado às necessidades dos clientes, quer sejam nacionais, quer sejam estrangeiros. 

 

“Como o nosso produto é pensado de uma maneira global de forma a agradar todo o tipo de 

clientes quer internacionais quer nacionais, não sentimos nenhuma diferença aquando da sua 

venda.” (E1, DISPLAX) 

 

“Como vendemos quase a totalidade da nossa produção ao mercado externo, e como começamos 

desde cedo a pensar na empresa como uma empresa exportadora, não sentimos de facto qualquer 

tipo de diferença. Apenas as exigências dos clientes têm tendência a variar de mercado para 

mercado, mas conseguimos satisfazer todos.” (E6, NEWSTRIFE) 

 

Três outras empresas entrevistadas, que se encontram dentro do mesmo setor de 

atividade, a indústria têxtil, sentem a mesma barreira, quando vendem o seu produto no exterior 

Figura 10-Mercado português VS Mercado internacional 
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em relação ao mercado interno, esta é a diferença entre a qualidade e o preço que os 

clientes/consumidores finais dão ao produto. 

 

“Nós trabalhamos muito pouco com o mercado interno e na mesma assim as diferenças são 

muitas. Em primeiro lugar o preço, em Portugal primeiro está o preço e depois a qualidade, 

enquanto que com os nossos clientes internacionais, primeiro está a qualidade, a apresentação 

da peça, a preocupação se o cliente final vai gostar, enquanto que em Portugal a primeira coisa 

que nos perguntam é qual é o nosso preço. Enquanto que lá fora nos exigem a qualidade do 

produto, cá em Portugal isso não interessa. E neste momento Portugal não é um mercado que 

nos interesse muito porque não gostamos de trabalhar com produtos de má qualidade. Depois 

outra diferença é o pagamento, que muitas vezes é uma incerteza muito grande e até receber o 

pagamento da encomenda são muitas vezes 60 a 90 dias. Em Portugal, para a via que optamos, 

não há mercado para nós.” (E3, MNP) 

 

“No exterior ainda dão algum valor à qualidade do produto, no mercado interno, vender o produto 

mais caro com uma explicação que estamos a vender uma qualidade melhor não vai ser aceite 

pelo consumidor português, mas lá fora já conseguem fazer essa distinção, percebem a diferença 

do que é uma toalha de boa qualidade em relação a uma feita no Paquistão, por exemplo.” (E5, 

NARCISO PEREIRA MENDES) 

 

“É muito diferente, o produto no mercado exterior é muito mais valorizado e no mercado interno 

a concorrência é muito grande e o que conta sempre é o preço.” (E7, SELMA&TIAGO) 

A Soguima e a Harker Solutions salientaram que a especificidade do seu produto para os 

diferentes mercados que vendem, é a principal diferença que sentem em relação ao mercado 

interno. 

“… há países que são muito protecionistas e também o caso da rotulagem que varia muito de país 

para país.” (E8, SOGUIMA) 

 

“As diferenças podem ser imensas e de difícil enumeração. Mas pode-se afirmar que a principal 

diferença tem a ver com a adequação do mesmo às especificidades locais, do mercado em 

questão. Nos dois extremos, pode o produto ter de ser desenvolvido especificamente para dado 

mercado e ser único, ou ser simplesmente o mesmo produto, apenas com uma diferente 

embalagem.” (E10, HARKER SOLUTIONS) 
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E por último, o desconhecimento do produto, uma diferença sentida por três das empresas 

do estudo em questão, estas afirmaram, que muitas das vezes é preciso explicar o produto para 

o entenderem e também para perceberem o seu valor. 

 

“Muitas vezes tenho que explicar o produto para entenderem o seu preço, às vezes olham para 

um garfo e uma faca da nossa marca que é de boa qualidade e não conseguem distinguir a 

diferença entre uma faca produzida na China, por exemplo, para eles é igual.” (E4, MAFIL) 

 

“A falta de infraestruturas suficientemente boas e acima de tudo existe muito pouco conhecimento 

do sector e dos produtos existentes, o que torna a nossa tarefa de venda muito mais complicada.” 

(E2, HARKER XXI) 

 

“As principais diferenças passam pelo conhecimento geral do produto e no caso da empresa o 

conhecimento da região que estamos inseridos, que é o caso do vinho verde. Como nós apostamos 

em mercados menos conhecedores, existem algumas barreiras que não existem no nosso 

mercado. Por vezes o agente e nós próprios temos de ter programas educacionais do vinho e 

explicar as características do mesmo.” (E9, MANUEL COSTA) 

 

4.2.6. Estratégias e diferenciação 

 

Um dos objetivos desta investigação, foi perceber de que forma é que as PME, que 

normalmente possuem menos recursos em relação às grandes empresas, se conseguem destacar 

no mercado externo e de que forma é que se conseguem destacar em relação aos seus 

concorrentes. 

Estas empresas, apesar de possuírem certas barreiras quando exportam, conseguem-nas 

ultrapassar, muitas das vezes, por possuírem características específicas, onde se conseguem 

diferenciar de alguma forma das demais. Esta constatação é defendida pela Visão Baseada nos 

Recursos (secção 2.2.3.) e pela Teoria das Redes (secção 2.2.2.), como visto anteriormente, a 

primeira afirma que os recursos de uma organização (tangíveis e intangíveis) são a fonte de 

vantagem competitiva de uma organização, e a segunda teoria constata que as organizações ao 

se encontrarem ligadas em redes possuem vantagens para a aquisição de conhecimentos e de 

recursos. 
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De acordo com a entrevista, foi então questionado aos intervenientes quais eram os fatores 

de diferenciação que possuíam que lhes permitia competir nos mercados internacionais. Foram 

cinco as caraterísticas com mais destaque e comuns entre algumas das empresas, são estas, a 

proximidade e fidelização ao cliente, a qualidade do produto, a inovação, os rápidos tempos de 

entrega e os produtos diferenciadores. 

No esquema seguinte são apresentadas as caraterísticas referidas anteriormente e quais 

são as empresas que as possuem: 

 

 

 

 

 

 

 

“Muita investigação e ouvir muito o mercado, mais de metade das melhorias que efetuamos nos 

nossos produtos vêm do feedback do mercado e tentámos sempre agradar o cliente” (E1, 

DISPLAX) 

 

“Um dos fatores importantes é a língua, visto que o nosso mercado principal é Angola, depois, e 

ainda mais importante, é a nossa capacidade técnica de inovação que é capaz de apresentar 

soluções adequadas às necessidades dos nossos clientes.” (E2, HARKER XXI) 

 

Figura 11-Fatores de diferenciação 
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“A diferenciação passa sempre por uma estratégia bem definida, por uma liderança que imponha 

com determinação a sua execução, através do alinhamento dos objetivos, com equipas envolvidas 

e motivadas. Pode dizer-se que qualquer empresa pode fazer isto. Mas, a maneira com se faz, 

influenciada pela cultura e pelos valores, terá de contribuir para a empresa ter os seus atributos 

diferenciadores. Mas atenção, trata-se de um processo dinâmico e evolutivo, em que a inovação 

tem de estar sempre presente. Um sistema interno de Gestão da Inovação, mesmo que básico, é 

muito importante nas empresas.” (E10, HARKER SOLUTIONS) 

 

“Nós fomos obrigados a especializar-nos num tipo de confeção mais específico, produzimos 

menos quantidade, mas com melhor qualidade, aquele produto que o cliente chama de coleção 

premium, que tem um valor mais caro, mas que é diferente. São peças que possuem certos 

pormenores, muito trabalhosos a nível manual, em que lá fora, como por exemplo, os países como 

Marrocos, não conseguem fazer um preço tão competitivo comparativamente com o nosso, porque 

nós entregamos mais rápido e conseguimos fazer alterações nas peças de um dia para o outro.” 

… “A diversidade que nós temos de confecionadores, tanto podemos fazer calças de ganga, como 

t-shirts ou até luvas, e demostramos que possuímos uma estrutura em que conseguimos fazer 

bem, rápido e a bom preço vários tipos de produto, de certa forma conseguimos fidelizar o cliente 

e este sente-se seguro.” (E3, MNP) 

 

“… temos uma estratégia de valor acrescentado, estamos num segmento médio alto, em que 

oferecemos produtos diferentes e temos menos concorrência. Os países do mercado asiático 

concorrem na massificação dos produtos, nós tentamos ter produtos diferenciadores.” … “O que 

também nos diferencia são os rápidos tempos de entrega, por exemplo, na China como produzem 

em grandes quantidades, os tempos de entrega da encomenda têm tendência para serem largos, 

enquanto que se um hotel estiver para abrir daqui a 15 dias, nós conseguimos fornecer o produto 

nesse intervalo de tempo.” (E4, MAFIL) 

 

“Os nossos equipamentos para trabalhar o processo vínico são extremamente modernos e 

recentes. Desta forma, conseguimos tirar o melhor dos nossos produtos.” … “Conseguimos criar 

uma relação muito familiar, próxima e bastante pessoal com os nossos parceiros.” (E9, MANUEL 

COSTA)  

“A qualidade do produto é fundamental e também temos curtos prazos de entrega. Cumprir os 

prazos de entrega é fundamental, por exemplo, quando sabemos que vamos ter um atraso nesse 

mesmo momento estamos a contactar o cliente de forma a não perder a sua confiança e tentamos 

sempre arranjar uma solução.” (E5, NARCISO PEREIRA MENDES) 
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“O que nos diferencia acima de tudo é o preço/qualidade do nosso produto e também a garantia 

de serviços para com os nossos clientes.” (E6, NEWSTRIFE) 

 

“Acima de tudo a qualidade do nosso produto devido à utilização do melhor fio do mercado, nesse 

campo temos exclusividade.” (E7, SELMA&TIAGO) 

 

“Tentar trabalhar o melhor possível e não enganar de forma alguma as pessoas. É ter o melhor 

acompanhamento possível no mercado, tentar ir ao encontro do que nos pedem, sermos pessoas 

sérias, e estar dentro do preço. Temos que olhar para o produto de uma forma sempre construtiva, 

por exemplo, uma coisa que nos diferencia das restantes empresas é que somos a única empresa 

que tem braile nas embalagens, é verdade que tem alguns custos, mas que é importante em 

determinados mercados. No fundo tentamos andar sempre o mais próximo possível do 

consumidor” (E8, SOGUIMA) 

Por último, foi levantada a questão se as empresas atualmente pretendiam expandir-se 

para outro(s) país(es) ao qual sete dos inquiridos responderam que sim, e os restantes três que 

não.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem respondeu que sim, afirmou que a entrada e a procura de novos mercados são 

sempre uma constante, pois faz parte do crescimento da empresa e é um desafio para a mesma. 

Já quem respondeu que não, afirma que neste momento querem primeiro consolidar a sua 

Figura 12-Intenção de expandir para novos mercados 
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posição nos mercados em que se encontram, mas que se surgir a oportunidade irão analisá-la 

pois não fecham portas a novos desafios. 

 

4.2.7. Discussão dos resultados 

 

Finalizadas as entrevistas e a sua análise, pode-se então discutir o seu conteúdo e tentar 

perceber se estas se enquadram na literatura analisada neste trabalho de investigação. 

Relativamente às motivações e necessidades que levam as PME a quererem exportar os 

seus produtos, foi percetível que a grande maioria das empresas tem como objetivo alargar a sua 

base de clientes, com vista a aumentar o seu volume de negócios e as suas vendas, tal como 

afirmou Root (1994), “o motivo principal da internacionalização das empresas está ligado à 

obtenção de lucros por parte das mesmas”, o que podemos afirmar que tal constatação se 

comprovou neste estudo. Apenas uma minoria dos inquiridos não teve este objetivo quando 

começou a exportar, devido ao facto de terem uma atitude reativa perante a exportação, isto é, 

inicialmente não tiveram uma atitude empreendedora, surgiu uma oportunidade de o fazerem e a 

partir daí aperceberam-se da sua potencialidade e começaram a exportar com frequência, que foi 

o caso da Harker XXI e da Manuel Costa. As restantes empresas afirmaram que o mercado interno 

é muito pequeno, daí sentirem necessidade de se expandirem. 

Foi também questionado aos entrevistados qual era a sua opinião acerca do apoio que o 

governo português presta às suas empresas e apenas uma delas, a Selma&Tiago, afirmou que as 

políticas governamentais não são as melhores, as restantes empresas, nada salientaram nem de 

negativo nem de positivo em relação a este tema, pois afirmaram não necessitar de tais ajudas. 

É sabido que a internacionalização das PME portuguesas é essencial para o seu 

crescimento e, consequentemente, para o crescimento do mercado português, visto que, como se 

viu anteriormente, 60.9% do volume de negócios gerado por empresas não-financeiras, 

corresponde a PME. Para tal, as autoridades portuguesas competentes possuem políticas de ajuda 

e de incentivo para as PME, mas, com as entrevistas, ficou notório que estas ajudas não são 

importantes nem determinantes para a maioria das empresas em estudo que conseguiram e 

conseguem seguir o seu rumo no mercado internacional por conta própria. 

De acordo com Barney (1991), na teoria da VBR, “os recursos específicos e as 

caraterísticas que as empresas possuem, são os principais impulsionadores das suas vantagens 

competitivas sustentadas em mercados internacionais, sendo a principal vantagem competitiva a 
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maneira como estas aplicam o conjunto de recursos que possuem”. Segundo esta teoria, os 

recursos que a organização possui, são bastante importantes para as empresas se conseguirem 

destacar no mercado externo. Com o decorrer das entrevistas, conseguiu-se perceber que uma 

equipa de investigação qualificada, um bom apoio ao cliente, a detenção de recursos humanos 

qualificados, assim como a detenção de bons equipamentos, são os principais recursos 

mencionados pelas empresas quando questionados sobre a forma de como selecionam e 

organizam os seus recursos dentro da organização para conseguirem exportar e, são estes 

recursos que lhes permitem competir no mercado internacional e fazer frente a outras empresas. 

Em relação aos modos de exportação utilizados pelas empresas, são inúmeras as formas 

que estas possuem de expandirem os seus produtos além-fronteiras. As organizações podem optar 

por uma exportação direta, onde tratam da maioria das atividades relacionadas com a exportação, 

ou então podem pedir ajuda a empresas especializadas no assunto, e desse modo deterem uma 

exportação indireta. Neste estudo, todas as empresas possuem exportação direta, mas a maneira 

como o fazem varia entre empresas. Tal facto encontra-se muitas das vezes relacionado com o 

mercado em que se atua ou com o tipo de produto que se vende, pois, cada mercado e cada 

produto possui as suas especificidades. A MNP, a Selma&Tiago, e a Narciso Pereira Mendes não 

têm qualquer tipo de intermediário pois, como possuem clientes que percebem desde o início a 

qualidade do seu produto e o entendem, não têm qualquer tipo de dificuldade em vendê-lo 

diretamente ao cliente final com o objetivo de evitar custos em intermediários e obterem assim 

um maior lucro. Também se percebe que uma mesma empresa num mercado atua através de 

distribuidores/agentes, como noutro mercado já tem que possuir um vendedor não residente, 

como é o exemplo da Harker Solutions. Tal facto deve-se à especificidade do produto que está a 

ser vendido assim como do mercado em questão. Cada empresa tem a sua abordagem e cada 

mercado tem a sua especificidade, e como tal, as organizações atuam consoante a melhor forma 

que possuem para abordar esse mesmo mercado. 

Em relação às barreiras à exportação das empresas em estudo, estas não se distanciaram 

muito daquelas encontradas na revisão da literatura. A maior barreira interna sentida pela maioria 

das empresas foi a falta de pessoal qualificado e com conhecimentos de mercado, esta barreira 

foi uma das barreiras mais visada nos casos de estudo analisados no enquadramento teórico. As 

duas maiores barreiras externas sentidas aquando das entrevistas, foram a concorrência existente 

nos mercados para que se quer exportar e as barreiras processuais que dificultam muitas das 

vezes o processo de exportação das empresas. A concorrência é uma barreira que tem pouco 

destaque na revisão da literatura, já as barreiras processuais vão de encontro aos casos de estudo 
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analisados, visto que também foi uma das maiores barreiras sentidas pelos intervenientes nos 

estudos empíricos. 

As empresas em estudo possuem várias estratégias para serem bem-sucedidas no 

mercado internacional. A maioria das empresas afirma tentar ao máximo agradar os seus clientes 

e estar sempre um passo à frente do mercado para os conseguir acompanhar e de certa forma 

fidelizá-los. Também destacam a qualidade do produto e a inovação dos seus processos de 

produção como um elemento diferenciador, tais atributos ajudam a que as PME se consigam 

destacar dos seus concorrentes e das grandes empresas. 

Depois de analisar e relacionar as entrevistas com a revisão literária, tentou-se de seguida, 

fazer uma análise mais aprofundada das mesmas para perceber se existia algum tipo de ligação 

entre os setores de atividade das empresas, isto é, se existiam empresas e respetivos setores que 

mantinham o mesmo tipo de comportamento em relação à sua internacionalização. A tabela 

seguinte demonstra quais as empresas, e os setores em que estas estão inseridas, que possuem 

um padrão de comportamento semelhante em relação à sua internacionalização e ao seu 

comportamento no mercado internacional: 
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Tabela 15-Padrões de comportamento semelhantes entre setores 

Setores de Atividade  Padrões de comportamento semelhantes entre setores 

Setor têxtil: 

- MNP 

- Narciso Pereira Mendes 

- Selma & Tiago 

- Motivações para internacionalização; 

- Modos de exportação; 

- Intenção de expansão; 

- Diferenças entre o mercado português e o internacional; 

- Fatores de diferenciação. 

Setor do Calçado: 

- Newstrife 

Setor das Tecnologias de 

Informação: 

- Displax 

- Motivações para internacionalização; 

- Fatores de diferenciação; 

- Diferenças entre o mercado português e o internacional; 

- Modos de exportação; 

- Intenção de expansão; 

Setor de Cutelaria: 

- Mafil 

Setor do Calçado: 

- Newstrife 

- Modos de exportação; 

- Barreiras internas; 

- Barreiras externas; 

Setor Alimentar e Bebidas: 

- Soguima 

Setor de Máquinas e 

Equipamentos 

- Harker Solutions 

- Motivações para internacionalização; 

- Modos de exportação; 

- Barreiras externas; 

- Diferenças entre o mercado português e o internacional; 

- Intenção de expansão; 

Setor Alimentar e Bebidas: 

- Manuel Costa 

Setor de Máquinas e 

Equipamentos: 

- Harker XXI 

- Motivações para internacionalização; 

- Barreiras internas; 

- Diferenças entre o mercado português e o internacional; 

- Fatores de diferenciação; 

 

Como se pode observar na tabela anterior, são vários os comportamentos semelhantes 

que alguns setores possuem entre si, em relação à sua internacionalização, mas enquanto que 

para uns se consegue arranjar uma explicação lógica para o tipo de padrão que seguem, para 

outros setores torna-se mais complicado compreender por serem setores tão diferenciados. 

Em relação ao setor têxtil, todas as empresas entrevistadas que pertencem a este setor 

apresentaram o mesmo padrão de comportamento em relação ao processo de 
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internacionalização. Nenhuma das três empresas possui intermediários pois conseguem vender 

sem qualquer problema o seu produto ao cliente final, afirmam também que o preço e a qualidade 

dos seus produtos são mais valorizados no mercado internacional do que no mercado português, 

e as estratégias utilizadas para se diferenciarem dos restantes são muito semelhantes. E com 

estas semelhanças, pode-se concluir que este setor tem as suas especificidades e os seus modos 

de atuação já definidos e para uma empresa deste setor conseguir vingar no mercado internacional 

tem que seguir uma determinada linha de comportamento. Nenhum outro setor apresentou tantas 

semelhanças com este setor, daí este se encontrar isolado na tabela. 

Dois setores que se relacionam e que tal relação é facilmente explicada, são o setor do 

calçado e das tecnologias de informação. Estas duas empresas têm a mesma visão de negócio 

pois são empresas que desde a sua origem possuem uma visão global do mercado, são 

denominadas de “born globals”. Logo desde o início, produzem o seu produto para ser vendido 

para todo o mundo e não apenas no mercado português, isto é, estas empresas não fazem do 

mercado nacional o seu ponto de partida para depois se expandirem. O setor das tecnologias de 

informação é um setor que se encontra direcionado para todas as partes do globo, qualquer parte 

do mundo pode ser um mercado para este setor. Também o setor do calçado, que é um setor de 

grande relevo em Portugal, tem as suas vendas direcionadas para o exterior, visto que Portugal é 

um país demasiado pequeno para as vendas deste setor. Conclui-se então que estes setores dois 

setores e estas duas empresas têm várias características de internacionalização semelhantes 

devido ao facto de terem a mesma visão de negócio desde a sua origem. 

Também foram denotadas algumas semelhanças de comportamento, apesar de não 

serem muito significantes, entre o setor do calçado e o setor de cutelaria, nomeadamente no que 

toca às barreiras sentidas aquando do processo de exportação. A aversão à mudança é uma 

barreira interna semelhante a ambas as empresas destes setores e isto acontece pelo facto de 

estes dois setores terem muitas vezes que adaptar o seu produto às constantes mudanças 

mercado e terem de aceder às exigências dos seus clientes. Também têm em comum a 

concorrência como uma barreira externa pois muitas das vezes estes dois setores possuem 

concorrentes que oferecem um produto semelhante ou quase igual ao seu, mas com um preço e 

qualidades inferiores, o que por vezes não é valorizado pelo cliente final. Estas semelhanças de 

barreiras são o elo de ligação entre estes dois setores em que os seus produtos são bastante 

diferentes, mas em relação aos layouts de produção são bastante semelhantes. 

E por último, em relação às empresas do setor alimentar e bebidas e às empresas do 

setor de máquinas e equipamentos, aconteceu algo imprevisto no estudo. Era de esperar que 
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existissem padrões de comportamento semelhantes entre as empresas do mesmo setor, isto é, a 

Harker XXI e a Harker Solutions assim como a Soguima e a Manuel Costa atuarem da mesma 

maneira em relação à sua internacionalização visto serem empresas do mesmo setor, mas tal não 

aconteceu, como se pode verificar na tabela acima. Tal sucedido pode ser explicado pela liderança 

e visão de cada empresa ser diferente e que apesar de serem do mesmo setor, não possuem os 

mesmos modos de atuação no mercado internacional. 
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5. CONCLUSÃO DO ESTUDO 

Neste último capítulo, identificam-se as principais conclusões que ser retiraram do estudo 

de investigação e de seguida apresentam-se quais foram as principais limitações do estudo e 

sugerem-se algumas recomendações que se poderão efetuar em trabalhos futuros. 

O presente trabalho de investigação teve como tema: “As principais barreiras à 

internacionalização que as PME do Norte de Portugal enfrentam. Um estudo exploratório.” Este 

tema surgiu da curiosidade em explorar as pequenas e médias empresas portuguesas e tentar 

perceber quais são as suas principais barreiras quando se querem internacionalizar e de que modo 

as conseguem ultrapassar e vingar com sucesso no mercado internacional. 

Os objetivos iniciais do estudo eram identificar quais os principais fatores que motivam as 

PME a se quererem internacionalizar, qual ou quais os métodos que utilizam para o fazerem, 

identificar as estratégias utilizadas pelas empresas, perceber se possuíam barreiras no seu 

processo de exportação e identificá-las e por último, quais eram os fatores de diferenciação que 

possuíam para poderem competir no mercado externo. Como tal, todos os objetivos inicialmente 

propostos cumpriram-se com sucesso pois todas estas informações foram conseguidas durante o 

processo de execução das entrevistas e todos os entrevistados conseguiram explicar como se 

procede o seu processo de internacionalização. 

Foi utilizada a pesquisa qualitativa devido ao número da amostra ser reduzida e foi feito 

um estudo exploratório recorrendo-se à entrevista em profundidade semiaberta para se extrair o 

máximo de informação possível dos entrevistados. 

Com este estudo conseguiu-se perceber que, apesar de existirem inúmeros entraves à 

internacionalização das PME portuguesas, estas, devido à sua capacidade de adaptação, isto é, 

de conseguirem ter estratégias e produtos diferenciadores, conseguem ultrapassar qualquer 

barreira e não as veem como um impedimento para realizarem os seus negócios no exterior. Com 

a realização das entrevistas, foi percetível, que nenhuma empresa deixa de exportar por ter 

encontrado uma barreira, mas sim, que estas ainda lhes dão mais força para encontrar uma 

solução e deste modo a superar. As PME portuguesas demonstraram ter um espírito bastante 

empreendedor, pois a maior parte vê logo o mercado internacional como um dos seus principais 

clientes, em que no fundo a maioria dos seus negócios são efetuados para o exterior e isto deve-

se à crescente globalização do mercado, em que as empresas cada vez mais veem o mercado 

internacional como uma extensão do mercado nacional, prova de tudo isto é a seguinte afirmação 

de um dos entrevistados: “Podemos possivelmente chamar dificuldades aos insucessos, será 
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apenas uma questão de subtilezas. Mas para nós, o sucesso é fruto de muitos insucessos. Não 

há outro caminho.” (Harker Solutions) 

Com este estudo, conseguiu-se também perceber que por vezes existem setores que 

apesar de os seus produtos não possuírem nada em comum, a sua forma de internacionalizar 

tem algumas semelhanças. Também existem setores, como foi o caso do setor têxtil, em que as 

empresas seguem sempre a mesma linha de internacionalização apresentando assim muitas 

semelhanças aquando do seu processo de exportação. Foi também interessante o facto de 

existirem empresas do mesmo setor que apresentaram diferentes padrões no seu modo de 

internacionalização o que leva a querer que por vezes cada empresa tem o seu modo de atuar e 

o faz consoante as suas caraterísticas e a sua visão e que nem todos os setores possuem uma 

linha de comportamento idêntica quando querem exportar. 

Por último, como este estudo se baseou essencialmente nas PME do norte de Portugal, 

mais precisamente do distrito do Porto e de Braga, fez com que a amostra do estudo qualitativo 

através de entrevistas tenha sido relativamente pequena e como tal sugere-se que numa próxima 

investigação sobre este tema, a amostra seja alargada para todo o território nacional de forma a 

conseguir-se ter uma maior abordagem relativamente ao estudo. Também se sugere para além 

de se efetuarem entrevistas às entidades das organizações, se realize um pequeno questionário 

aos mesmo intervenientes, para deste modo o trabalho ter uma componente quantitativa, 

tornando-o mais enriquecedor. Uma outra limitação do estudo foi o facto de nem todos os 

entrevistados estarem ocorrentes dos assuntos abordados, tendo por vezes havido alguma 

dificuldade em explorá-lo, mas todas as entrevistas conseguiram ser enriquecedoras para o 

trabalho final. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1: Exemplo de e-mail enviado às organizações 
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Apêndice 2: Guião e Entrevista 

 

Guião de entrevista 

 

Esta entrevista surge no âmbito da dissertação de mestrado que estou a realizar no 

Mestrado de Negócios Internacionais na Universidade do Minho. A dissertação de mestrado 

apresenta como tema: “Internacionalização das Pequenas e Médias empresas. As principais 

barreiras à internacionalização que as PMEs do Norte de Portugal enfrentam.” O objetivo deste 

trabalho é perceber quais são as principais dificuldades que as PMEs enfrentam quando 

pretendem ir além-fronteiras e também de tentar perceber quais as estratégias por si usadas bem 

como os seus fatores de diferenciação. 

Pedir permissão para gravar entrevista. 

 

Entrevista: 

1- Como surgiu a oportunidade de a empresa se internacionalizar? 

2- Quais são as razões que motivam e influenciam o processo de internacionalização da 

empresa? 

3- De que forma a empresa selecionou/recrutou/desenvolveu os seus recursos de forma a 

esta se conseguir internacionalizar? (recursos financeiros, intelectuais, humanos, 

organizacionais e físicos) 

4- A empresa possui algum departamento específico para tratar dos seus negócios 

internacionais? Quais são as suas funções e como funciona todo o processo de entrada 

num novo mercado? 

5- Que estratégia e modalidade de entrada noutro mercado é que escolheram utilizar? (como 

executam todo esse processo: escolha de agentes, como encontram os clientes? Etc). E o 

porquê dessa escolha? 
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6- Tendo em conta a constante mudança do mercado, a empresa já sentiu alguma vez 

necessidade de mudar de estratégia para se adaptar ao mercado externo? Que implicação 

teve essa mudança para a empresa? 

7- Quais são as principais diferenças, quando querem vender o vosso produto, sentidas no 

exterior em relação ao mercado interno? 

8- Que fatores de diferenciação possuem que lhe permitem competir nos mercados 

internacionais? 

9- Quais foram (ou quais são) as principais barreiras internas (falta de conhecimento, falta 

de recursos, problemas de marketing) e externas (procedimentos diferentes nos novos 

mercados, governo, os pedidos dos clientes mudam consoante o mercado, PEST) à 

empresa sentidas aquando da iniciação do processo de internacionalização?  Atualmente 

a empresa ainda sente alguma dessas barreiras? 

10- Qual é a experiência da empresa em relação à assistência prestada pelo governo 

português na expansão dos seus negócios no exterior? 

11- Neste momento a empresa pretende expandir os seus negócios para outros países para 

além daqueles em que já se encontra? 

12- Se sim, quais são os países e porque é que só se vão expandir para esse mercado agora? 
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Identificação do Entrevistado 

 

Dados pessoais: 

Nome: _______________________________________________ 

Idade: _____ 

Formação académica: ____________________________________ 

Cargo na empresa: ______________________________________ 

 

Empresa 

Empresa: ______________________________________________ 

Nº trabalhadores: ________ 

Setor de atividade: ___________________ 

Volume de Negócios: _________________ 

Distrito: ___________________________ 

Concelho: _________________________ 

Idade: _________ 


