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RESUMO 

Considerando que as Pequenas e Médias Empresas – PME são reconhecidas como o 

motor da economia Europeia e que os serviços incorporados na cadeia de valor representam 

uma grande oportunidade de diferenciação, planear a internacionalização da empresa acaba 

por se tornar um grande desafio. 

Este trabalho objectiva o desenvolvimento de um modelo de internacionalização 

adequando a realidade das PME Portuguesas que incorporem em suas actividades uma 

componente de serviços. Tal modelo faz parte de um projecto de I&DT aprovado pelo QREN 

para o desenvolvimento de ferramentas de apoio à decisão na internacionalização de Serviços 

de PME. 

Como bolseiro de investigação do Instituto de Engenharia e Sistemas Computacionais 

do Porto – INESC Porto o autor do trabalho desenvolveu, com base na revisão da literatura 

sobre PME e internacionalização de empresas, um estudo empírico qualitativo realizado junto 

a dez PME Portuguesas, já internacionalizadas, de diversos sectores, e que incorporam uma 

componente de serviços nalguma actividade desenvolvida dentro de sua cadeia de valor. 

No final do trabalho é proposto um modelo de internacionalização que permite 

identificar as principais etapas e factores de influência que contribuem para a 

internacionalização das PME e cujas actividades incorporem algum tipo de serviços os quais, 

por sua vez, foram considerados durante o desenvolvimento do modelo de forma a garantir 

sua aplicabilidade junto a qualquer tipo de PME que possua tal componente. 
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Development of an Internationalization Model for Portuguese SME with Service 

components 

ABSTRACT  

Considering that the Small and Medium Entrerprises – SME are known by being 

Europe´s engine and that the incorporated services into the company´s value chain represent a 

differentiation opportunity, planning the company´s internationalization becomes a big 

challenge. 

The objective of this work is to develop an internationalization model that fits into the 

Portuguese SME that incorporates a service component into its activities. The model is part of 

a R&D project approved by QREN to develop a tool that supports the decision making of the 

internationalization process of SME services. 

As internship of the Institute for Systems and Computer Engineering of Porto – 

INESC Porto the work´s author develop, based on the literature review about SME and 

business internationalization, a qualitative empiric study done among ten Portuguese SME, 

already internationalized, of different sector, which incorporate a service component into any 

activity of its value chain. 

At the end of the work it´s suggested an internationalization model that allows 

identifying the main stages and factors of influence that contribute to the SME 

internationalization and, at the same time, considering the service component during its 

development to guarantee its applicability to any SME of its kind. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos anos de 1334, 1335 e 1341 Portugal organizou as primeiras expedições 

internacionais europeias, no atlântico, às Ilhas Canárias. A partir daí os Portugueses ocuparam 

os desabitados arquipélagos da Madeira e dos Açores, começaram a gerir o tráfico de 

escravos, a comercializar ouro e estabeleceram, a partir dos anos 1480, as primeiras ligações 

mercantilistas com a Índia. O Tejo, rio que passa por Lisboa, era a porta de entrada na Europa 

para especiarias e pedras preciosas (Rodrigues & Devezas, 2009).   

Os Portugueses de Quatrocentos e Quinhentos contribuíram de forma significativa 

para uma importante transformação na construção do sistema mundial, que viria a lançar os 

alicerces de uma Era Moderna, com um imenso leque de inovações políticas, económicas, 

técnicas e científicas (Rodrigues & Devezas, 2009). 

Mesmo com o posterior declínio do domínio Português um processo irreversível já 

havia sido iniciado. A internacionalização dos países através da importação de bens e 

estabelecimento de relações comerciais com outros países passou a ser reconhecida como uma 

estratégia de grande importância para os países do Velho Continente. 

O exemplo do passado Português foi essencial. Ao terminar a Segunda Guerra 

Mundial, no período de estabilidade que seguiu, alguns países da Europa viram a necessidade 

de usar, com efectividade, a estratégia de internacionalização mostrada por Portugal séculos 

atrás. 

A partir de 1950, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço começa a unir 

económica e politicamente os países europeus. Contando, inicialmente, com apenas 6 países 

continuou sua expansão e, em 1973, o número de Estados-Membros da União Europeia subiu 

para 9. Em 1986 o número de Estados-Membros já chegava aos 12 e, pela primeira vez no 

mundo, é assinado um tratado que prevê eliminar os entraves que se opõe ao livre comércio 

entre países, criando assim, através do Acto Único Europeu, o mercado único (Européia, 

2010). 

Em 1993 o mercado único europeu é criado junto com suas quatro liberdades 

(circulação das mercadorias, dos serviços, das pessoas e dos capitais). Em 1999 onze países 

adoptaram o euro unicamente para as suas transacções comerciais e financeiras, com as notas 

e moedas sendo introduzidas em 2002. Hoje a União Europeia (UE) conta com 27 Estados-

Membros (EU-27), 16 dos quais adoptam o euro como sua moeda oficial. (Européia, 2010). 
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Tamanha é a importância da União Europeia para a economia dos países que, em 

2005, 66,7% das exportações do UE-25 tinha como destino países dentro da própria União 

Europeia (Bulgária e Roménia só se tornaram Estados-Membros em 2007). Como o maior 

exportador do mundo e segundo maior importador, a União Europeia destaca-se como o 

principal parceiro comercial tanto de importantes países como os EUA quanto para os países 

menos desenvolvidos (Européia, 2007). 

Esse desempenho é sustentado pelas empresas Europeias, mas o forte 

desenvolvimento comercial mostra que as Pequenas e Médias Empresas - PME têm tido papel 

relevante na criação, consolidação e no crescimento da União Europeia. É necessário realçar 

que hoje as PME representam o motor da maior parte da economia europeia constituindo 

aproximadamente 99,8% de todas as empresas existentes. Destas, 92% são micro empresas 

que empregam menos de 10 pessoas (Comission, 2010a). Dessa forma, 2/3 dos empregos da 

UE são garantidos pelas PME e, por consequência, qualquer iniciativa que tenha como foco 

contribuir para o crescimento sustentado das PME ganha grande importância junto qualquer 

Estado-Membro integrante da UE.  

 Da mesma forma, durante as décadas passadas, a importância dos serviços nas 

empresas tem vindo a crescer significativamente por todo o mundo. Estatísticas recentes da 

Comissão Europeia reflectem esse desenvolvimento: os serviços representam quase 70% do 

PIB (Produto Interno Bruto) e 55% do emprego na Europa e prevê-se que esta tendência 

continue com o crescimento das vendas de serviços por empresas para os próximos anos 

(Grönroos, 2000). Cada vez mais o comércio de serviços tem ganho importância e, os países, 

por sua vez, facilitam as transacções, reduzem barreiras e aumentam a procura de novos tipos 

de serviços. (Affonso, 2008). 

Depois da recente crise económica, a internacionalização de PME passou a ser tratada, 

principalmente em Portugal, como fundamental para a sustentabilidade e expansão das PME 

Europeias (ECFIN, 2010). Face a este cenário a União Europeia vive um momento de 

iniciativas para potenciar a internacionalização sustentada das PME são de vital importância 

para a economia e a recuperação de empregos (Comission, 2010a). Tais iniciativas tornam-se 

ainda mais relevantes se suportarem a internacionalização de PME que tem integrado a 

vertente de serviços. 
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Neste sentido, todo e qualquer trabalho que tenha como objectivo facilitar e potenciar 

a internacionalização de PME é de relevante no desenvolvimento económico das empresas, 

das regiões e dos países. 

Nesse contexto, o INESC Porto - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores 

do Porto, através da UITT - Unidade de Inovação e Transferência de Tecnologia, em parceria 

com o CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica e com a Sistrade, 

empresa produtora de software desenvolveu-se o projecto FADIS - Ferramentas de Apoio à 

Decisão para a Internacionalização de Serviços, um projecto que, como o próprio nome diz, 

tem como objectivo a elaboração de ferramentas de apoio à decisão para a internacionalização 

de serviços.  

Os principais objectivos do FADIS são: (1) alavancar as PME para a oferta de uma 

gama de produtos de maior valor acrescentado, de maior nível tecnológico, adequado às 

necessidades cada vez actuais dos seus clientes e (2) aumentar o nível de internacionalização 

e rentabilidade das PME nacionais. Para atingir isso o trabalho desenvolver-se-á em 3 etapas 

distintas que resultarão na criação duma ferramenta de benchmarking, autodiagnóstico e 

suporte à decisão no processo de internacionalização de PME com componente de serviços . 

Tomando como ponto de partida dez entrevistas qualitativas a PME Portuguesas já 

internacionalizadas, e que possuam ao menos uma componente de serviços em suas 

actividades, pretende-se desenvolver, baseado na revisão da literatura, um modelo de 

internacionalização que permita o reconhecimento das etapas típicas de internacionalização de 

uma PME Portuguesa, levando em consideração, sempre que possível, suas características 

únicas, assim como as especificidades que, no limite, possam orientar outras empresas quanto 

aos principais passos a serem tomados durante o processo de internacionalização. 

Este trabalho está, a partir do próximo capítulo, estruturado da seguinte forma: 

No seguindo capítulo é apresentado o projecto FADIS, ponto de partida para este 

trabalho académico, com a abordagem dos objectivos do projecto, suas etapas e os resultados 

esperados. Em seguida, com o terceiro capítulo, pretende-se contextualizar os aspectos 

relevantes às PME na Europa e em Portugal com o objectivo de avaliar a extensão e 

importância para a economia e sociedade. São abordadas suas características principais e 

contextualizadas com estatísticas actuais e pertinentes. 

O quarto capítulo, como introdução ao seguinte, contextualiza a Internacionalização de 

PME demonstrando sua importância para os países e para a União Europeia, assim como, sua 
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relação com os serviços e as dimensões em que são classificados. A seguir, no quinto 

capítulo, apresenta-se a revisão da literatura que, apesar das diferentes vertentes teóricas 

existentes, ajuda a compreender e a avaliar a teoria e o estado da arte sobre 

internacionalização de empresas com o objectivo de identificar quais escolas e modelos 

poderiam melhor contemplar a realidade do processo de internacionalização das PME em 

Portugal. 

O sexto capítulo aborda os procedimentos metodológicos utilizados neste trabalho e 

fundamenta a análise empírica que, no sétimo capítulo é alvo de análise e discussão para a 

proposta de um modelo de internacionalização baseado tanto na revisão da literatura e 

principais modelos quanto na análise empírica. 

O trabalho é finalizado no oitavo capítulo com as principais conclusões, as limitações 

e perspectivas de trabalhos futuros. 
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2 PROJECTO FADIS 

O projecto foi desenvolvido como parte de um projecto de I&DT - Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico - para Empresas Individuais em Co-Promoção aprovado pelo 

Quadro de Referência Estratégico Nacional - QREN. Ele integra uma parceria constituída em 

consórcio envolvendo empresas e entidades de I&DT Portuguesas que actuam activa e 

complementarmente em seu desenvolvimento, designadamente o Instituto de Engenharia de 

Sistemas e Computadores do Porto e o Centro de Apoio Tecnológico à Indústria 

Metalomecânica, ambas entidades do SCTN – Sistema Científico e Tecnológico Nacional e a 

Sistrade, empresa produtora de software. 

2.1 Âmbito do projecto 

O projecto tem como foco o apoio às PME Portuguesas nos processos de 

internacionalização dos seus serviços uma vez que pelas especificidades que apresenta 

constitui um tema ainda pouco trabalhado; isso, associado à importância crescente dos 

serviços na economia atribui uma relevância e pertinência excepcionais ao projecto. 

2.2 Objectivos do projecto 

O projecto FADIS visa apoiar os processos de internacionalização de empresas com 

componente de serviços em suas actividades através da investigação relativamente ao apoio a 

ser prestado às PME. Consiste em auxiliar as PME na avaliação e tomada de decisões 

relativamente aos seus negócios internacionais de prestação de serviços. Seus objectivos 

estratégicos são: 

 Alavancar as PME para a oferta de uma gama de produtos de maior valor 
acrescentado, de maior nível tecnológico, adequada às necessidades cada vez mais 
actuais dos seus clientes; 

 Aumentar o nível de internacionalização e rentabilidade das PME nacionais.  

2.3 Objectivos Operacionais 

A elaboração de indicadores KPI (Key Performance Indicators) e de um modelo de 

maturidade com os requisitos específicos de internacionalização das PME permitirão, através 

de uma ferramenta de benchmarking a ser desenvolvida, avaliar o estado do processo de 

internacionalização em que as PME se encontram. Ao final do projecto FADIS as entidades 

participantes terão desenvolvido, implementado e divulgado: 
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 Uma ferramenta de benchmarking em internacionalização de serviços, especialmente 
vocacionada para as PME; 

 Uma ferramenta de autodiagnóstico da situação das empresas; 
 Uma ferramenta de apoio à decisão no processo de internacionalização de serviços 

técnicos; 
 Uma plataforma Web onde também serão disponibilizadas as ferramentas anteriores. 

2.4 Etapas do projecto FADIS 

O projecto FADIS contempla três principais etapas de realização representadas na 

Figura 1. 

 
Figura 1 – Etapas de realização, projecto FADIS 
Fonte: INESC Porto 

A primeira etapa, fundamental para as outras etapas do projecto, visa identificar os 

componentes essenciais para a elaboração de um Modelo de Internacionalização adequado às 

PME Portuguesas que incorporem uma componente de serviços em ao menos parte de suas 

actividades.  

A segunda etapa do projecto consiste na identificação dos requisitos da plataforma 

TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) a ser elaborada. Tais requisitos tomarão 

como base o modelo de internacionalização e a realidade das PME Portuguesas e serão 

incluídas na plataforma TIC para serem submetidas a testes de validação do sistema e do 

processo. Ao final desta etapa será possível quantificar o estádio de internacionalização e o 

grau de maturidade no processo das PME Portuguesas já internacionalizadas e das PME com 

interesse de começar o processo de internacionalização.  

•Referencial teórico;
•Entrevistas qualitativas;

•Dissertação de mestrado.

1. Modelo de 
Internacionalização

•Base no modelo de internacionalização;
•Elaboração de ferramenta TIC;

•Validação e testes.

2. Requisitos para o 
sistema

•Lançamento da ferramenta;
•Retro alimentação e melhoria contínua.

3. Benchmark e go 
live
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A terceira e última etapa consiste no lançamento e acompanhamento dos primeiros 

resultados da ferramenta. Melhoras tanto no sistema quanto nos requisitos serão efectuadas a 

medida que empresas associadas aos parceiros do projecto participem contribuindo com 

informações e avaliando seu grau de maturidade para internacionalizar. 

Como citado na introdução, esta dissertação refere-se à primeira etapa do projecto 

FADIS: identificar as componentes essenciais para a elaboração de um Modelo de 

Internacionalização, cujos resultados são apresentados nesse trabalho e fundamentados por 

revisão da literatura sobre PME, Internacionalização e ainda, de grande relevância, pelos 

resultados de uma pesquisa de carácter qualitativo realizada junto a 10 PME portuguesas. 

Aspectos de grande importância às PME na Europa e em Portugal, suas características 

bem como dados estatísticos actuais e pertinentes são abordados a partir da página seguinte. 
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3 PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (PME) 

A classificação de PME em Portugal, conforme a Tabela 1, segue a Recomendação da 

Comissão Europeia (2003) que classifica as PME como sendo todas as empresas com um 

número de funcionários menor do que 250 pessoas, volume total de negócios inferior a €50 

milhões ou cujo balanço total anual não exceda €43 milhões. Para fins estatísticos 

normalmente as empresas são classificadas utilizando apenas o critério de número de 

funcionários (INE, 2010b). 

Categoria Nº de funcionários Volume de negócios Balanço total anual 
Média empresa <250 ≤ 50€ Milhões ≤ 43€ Milhões 

Pequena empresa <50 ≤ 10€ Milhões ≤ 10€ Milhões 
Micro empresa <10 ≤ 2€ Milhões ≤ 2€ Milhões 

Tabela 1 – Classificação de PME de acordo com a Recomendação da Comissão de 6 de Maio de 
2003 
Fonte: (Comission, 2003) 

Dessa forma 99,8% das empresas na União Europeia são PME. Dessas, 92% são 

microempresas, 7% são pequenas empresas e apenas 1% são médias empresas1. (Comission, 

2010a). 

Durante o período de 2002-2008 o número de PME cresceu mais rápido do que o 

número de grandes empresas2 e surgiram como o motor da maior parte da economia da União 

Europeia (Comission, 2010a). O aumento positivo do período parece estar relacionado com a 

adopção de novas tecnologias, com o crescimento do sector de serviços, com a 

desregulamentação e com mudanças culturais voltadas para um aumento de actividades 

autónomas (Carree, Stel, & Thurik, 2002).  

Conforme demonstra o Gráfico 1, o crescimento das PME foi liderado pelas micro e 

pequenas empresas. 

                                                

1 Em 2008 existiam mais de 20 milhões de empresas na UE. Delas, apenas um pouco mais de 43.000 empresas 
eram grandes empresas, aproximadamente 1,4 milhões de pequenas empresas, e 226.000 médias empresas. 

2 O número de PME neste período aumentou 2,4 milhões enquanto o número de grandes empresas aumentou em 
apenas 2.000. 
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Gráfico 1 – Desenvolvimento do número de empresas na UE-27, negócios não-financeiros, por 
tamanho, 2002-2008 
Fonte: (Comission, 2010a) 

Em média 1,3 milhões de PME por ano foram criadas entre 2002-20083 (Comission, 

2010a). No período de 2001 a 2005 as novas empresas Europeias tinham uma possibilidade 

de 75% de sobreviver por mais de dois anos (Audretsch, Horst, Kwaak, & Thurik, 2009). A 

OECD (2009) reportou, ainda, que as taxas de sobrevivência de PME são tipicamente 

menores em anos em que houve a entrada de mais novas empresas e o Eurostat (2008) 

apontou que 51% das empresas criadas em 2000 ainda existiam em 2005.  

Em média uma empresa Europeia emprega 6,4 pessoas variando de uma média de 

apenas 2 para micro empresas até 1000 para grandes empresas. Quase a metade das micro 

empresas não têm nenhum trabalhador, gerando ganhos para profissionais autónomos e para 

membros da família. Ainda assim, nada menos do que 2/3 dos empregos do sector não 

financeiro da UE advém de PME. De 2002 até 2008 a UE gerou 11,3 milhões de empregos, 

destes, 9,4 milhões foram gerados por PME (Comission, 2010a). 

Baumol (2002) sugere que a globalização permitiu que às grandes empresas 

transferissem parte de sua produção para países em desenvolvimento e com menor custo de 

mão-de-obra. Se por um lado isso ajuda a explicar a razão da alta produtividade por 

colaborador das grandes empresas4, por outro reforça ainda mais a importância das PME, uma 

                                                

3 Em média 2,8 milhões de PME são criadas por ano na UE, o que corresponde a 9,7% do total de PME, contra 
1,5 milhões de empresas que deixam de existir, correspondendo a uma taxa de mortalidade de 8,3%. 

4 Em geral, as PME têm menor produtividade do que as grandes empresas. Em 2008 o valor médio agregado 
bruto por pessoa na UE foi de €39.000 para as PME e de €59.000 para as grandes empresas. 
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vez que elas desempenham um papel fundamental de manter e aumentar o nível de emprego 

nacional.  

Nalgumas áreas as PME têm melhor desempenho do que as grandes empresas. A 

tendência em investir, por exemplo, é maior nas microempresas5 (Comission, 2010a). 

Audretsch et al (2009) sugere que este alto investimento pode significar uma alta propensão 

para absorver incertezas de mercado que só podem ser feitas através de novos investimentos. 

Elas, ainda, são responsáveis por absorver a tecnologia gerada e não utilizada por grandes 

empresas, potenciando a inovação e o desenvolvimento do país6 (Audretsch et al., 2009). 

3.1 PME e a crise 

Durante os últimos dois anos o mundo enfrentou a pior crise económica mundial desde 

os anos 1930. O que começou como uma crise económica culminou, no final de 2008, numa 

súbita perda de confiança nas empresas e um rápido declínio nos negócios internacionais. 

Muitos dos progressos económicos e sociais conseguidos desde o ano 2000 foram anulados 

por elevadas taxas de desemprego, crescimento estrutural lento e níveis de dívidas elevados, 

seguidos pela queda no nível de investimentos e por uma gradual queda de consumo. 

(Comission, 2010a; Conselho, 2010). 

Em 2008 o crescimento do número de PME europeias já apresentava uma 

desaceleração com tendência a estagnação em 2009. Além disso, a expectativa em 2009 era 

de uma queda de produção na ordem dos 5,5%, se comparado ao ano anterior. As médias e 

grandes empresas foram mais afectadas enquanto nas micro e pequenas espera-se um menor 

impacto fruto de uma presumida associação a um menor número empregados. Mesmo assim 

espera-se que o número de empregos das micro e pequenas empresas também caia em 20107, 

como resultado do ajuste ao novo nível de produção (Comission, 2010a). 

Um outro impacto da crise nas PME diz respeito ao acesso ao financiamento. Da 

mesma forma com que em momentos de prosperidade e expansão económica os bancos 

adoptam critérios de empréstimos diferenciados, durante a crise os bancos efectuam 

empréstimos com diferentes parâmetros de risco, dificultando a obtenção de financiamentos 

                                                

5 Nelas o investimento bruto em bens tangíveis chega a 24% do valor agregado contra 19% de todas as empresas 
6 A literatura aponta para evidências de que o impacto das PME no crescimento económico dos países tende a ser 

maior numa perspectiva de longo prazo do que curto prazo. 
7 Estima-se que em 2009 e 2010 PME europeias percam um total de 3,25 milhões de empregos das quais 

aproximadamente 2,5 milhões em pequenas e médias empresas e 1 milhão em micro empresas. 
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pelas PME (Audretsch et al., 2009). Sem acesso facilitado a financiamento as PME tentem a 

ficar sem capital tanto para suas operações quanto para enfrentar a crise. 

Em Portugal a economia registou uma contracção de 2,7% em 2009, motivada 

principalmente pela redução da procura nacional e com forte impacto no índice de 

desemprego, que atingiu níveis históricos8, evidente nos principais indicadores nacionais 

(INE, 2010a, b). Estima-se que a recuperação do PIB9 não deve ser resultado de um aumento 

na procura nacional, cujas previsões apontam para estagnação, e sim, fruto do reaquecimento 

de mercados externos. (ECFIN, 2010). 

Hoje a União Europeia já considera a crise superada graças a medidas conjuntas para 

garantir a estabilidade económica e monetária da união. Com a revolução da internet, no que 

se refere ao crescimento do sector de serviços e iniciativas governamentais para a abertura de 

novas PME, espera-se que as PME europeias retomem seu crescimento durante os próximos 

anos (Comission, 2010a; Conselho, 2010).  

Frente à crise, as PME tendem a adoptar suas próprias estratégias de recuperação. 

Algumas adoptam uma postura passiva de “esperar para ver o que irá acontecer” enquanto 

outras buscam um aumento de eficiência através do corte de custos. Uma terceira alternativa é 

a recuperação através do investimento para expansão em mercados existentes e a entrada em 

novos mercados. Na realidade a maioria das empresas acaba por adoptar uma estratégia que é 

um mix entre corte de custos e novas estratégias empreendedoras (Michael & Robbins, 1998). 

Mesmo sendo inevitável o encerramento de PME como resultado da recente crise e da 

recessão espera-se que, no longo prazo, isso acarrete num crescimento económico e mais 

empregos, já que, uma vez recuperada a economia, novas empresas entrarão com mais 

qualidade e inovação do que as que saíram durante a crise (Comission, 2010a). Novas PME 

geram um nível maior de concorrência, o que leva a um efeito positivo no crescimento de 

empregos num período de cinco a oito anos depois (Michael, 2008). 

3.2 PME em Portugal 

A importância das PME para a economia Portuguesa é latente e, resultante da desaceleração 

económica e da crise internacional, o decréscimo do número de empresas e de funcionários a 

                                                

8 O desemprego Português, que atingiu 10,6% no 1º trimestre de 2010 é esperado continuar a aumentar durante o 
ano de 2010 e se estabilizar em 2011. 

9 Estima-se que em 2010 o PIB Português suba 0,5% e, em 2011, aproximadamente 0,75%. 
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serviço das empresas representa uma ameaça a sua sobrevivência, uma vez que isso as torna 

frágeis e, por consequência, vulneráveis a uma condição de recessão nacional (INE, 2010a). 

De acordo com a Tabela 2 as PME em Portugal representavam, em 2008, 99,7% das empresas 

existentes no país com 349.758 empresas e 72,5% dos postos de trabalho. As microempresas 

predominavam, com aproximadamente 86% do total. Da mesma forma 57,9% do volume de 

negócios e 59,8% do valor acrescentado bruto Português eram de PME (INE, 2010b). 

Indicador 
PME 

Grandes Total de 
sociedades Micro Pequenas Médias Total 

    
Sociedades (N.º)  300 228  42 960  6 568  349 756  1 115  350 871 

Peso no total de sociedades (%) 85,6 12,2 1,9 99,7 0,3 100,0 

Pessoal ao serviço (N.º)  808 951  785 638  583 904 2 178 493  826 667 3 005 160 

Peso no total de sociedades (%) 26,9 26,1 19,4 72,5 27,5 100,0 

Custos com o pessoal (103 euros) 8 567 266 11 932 986 11 177 710 31 677 962 17 649 492 49 327 455 

Peso no total de sociedades (%) 17,4 24,2 22,7 64,2 35,8 100,0 

Volume de negócios (103 euros) 52 858 521 73 453 427 75 453 437 201 765 385 146 787 250 348 552 634 

Peso no total de sociedades (%) 15,2 21,1 21,6 57,9 42,1 100,0 
              

Dimensão média (N.º pessoas) 2,7 18,3 88,9 6,2 741,4 8,6 
Custos com o pessoal per capita (103 
euros/pessoa) 10,6 15,2 19,1 14,5 21,4 16,4 

Produtividade aparente do trabalho 
(103 euros/pessoa) 15,0 22,8 30,7 22,0 39,0 26,7 

Taxa de investimento (%) 44,4 25,2 29,0 31,5 30,1 30,9 
              

Tabela 2 – Sociedades não financeiras em Portugal: principais indicadores, 2008 
Fonte: Adaptado de (INE, 2010b). 

De 2007 para 2008 o número de PME em Portugal registou um ligeiro acréscimo de 

+0,6%. Tal evolução foi também verificada nas grandes empresas Portuguesas (+0,7%). O 

número de empregos assegurados pelas PME, por sua vez, caiu de 73,7% em 2007 para 

72,5% em 2008. 

 O apoio público prestado às PME em Portugal é muito baixo se comparado a média 

europeia, com 2% das empresas suportadas face aos 11% na UE. Na mesma linha de baixo 

desempenho está a fraca obtenção de financiamentos pelas PME com apenas 3 em cada 10 

empresas a obter algum tipo de financiamento contra 7 em cada 10 empresas na UE. 

(Comission, 2009). 

Descritas as características da PME e sua actual situação o próximo capítulo 

contextualiza a Internacionalização de PME demonstrando sua importância para os países e 

para a União Europeia, assim como, sua relação com os serviços e as dimensões em que são 

classificados. 
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4 INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME 

A internacionalização de empresas pode ser definida como o processo pelo qual a 

empresa deixa de trabalhar nos limites do mercado doméstico e passa a procurar mercados 

estrangeiros (Borini, Ribeiro, Coelho, & Proença, 2006). Ropelato (2009), com uma óptica 

mais ampla afirma que o conceito de internacionalização “é utilizado para a descrição de 

movimentações internacionais de uma única empresa, ou de grupos de empresas”. Da mesma 

forma Kirpalani e Luostarinen (1999) entendem a internacionalização de empresas como 

sendo um processo gradual do comprometimento nas actividades internacionais. 

Sabendo disso, no escopo deste trabalho, não será abordada a internacionalização de 

empresas através de importações ou produção no exterior para consumo no mercado 

doméstico, por não fazer parte essencial dos objectivos deste trabalho. Assim, será trabalhada 

apenas a componente da internacionalização que está relacionada com a venda de produtos ou 

serviços para outros países, independente do modo adoptado pelas empresas. 

4.1 Modos de entrada 
A forma com que uma empresa, inclusive uma PME, internacionaliza pode variar de 

acordo com a estratégia da empresa. Um pressuposto básico é que mercados noutros países 

são entidades distintas onde as operações são conduzidas, ou não, de formas também distintas. 

Nesse sentido eles requerem modos de operação e/ou organização distintos (Johanson & 

Vahlne, 2003). 

Existem diversas estratégias que uma empresa pode adoptar para entrar em novos 

mercados e podem ser classificadas de três formas diferentes: exportação, contratual e 

investimento. Os modos de entrada podem ser utilizados de forma isolada ou em conjunto 

com outros modos, de acordo com a estratégia adoptada pela empresa (Root, 1998). 

EXPORTAÇÃO 

Pode ser de tipo directa ou indirecta. O produto é manufacturado no país de origem 

(ou num terceiro) e vendido no país de destino (Root, 1998). Exportação do tipo indirecta 

significa que a empresa participa no mercado externo através de um intermediário, sem ter 

contacto directo com clientes no exterior. A exportação directa, por outro lado, significa que a 

empresa tem a oportunidade de se relacionar com o cliente no exterior. Os resultados de 

ambos os tipos de exportação são muito similares, com prejuízo do segundo por não permitir 
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à empresa conhecer e aprender com o país de destino (Czinkota, Ronkainen, & Moffett, 

1999). 

CONTRATUAL 

Conta com diversas formas de acordos contractuais como licenciamento, franquias, 

contrato de produção, contrato de serviços, contratos do tipo turn-key, joint-ventures, etc. Este 

modo de entrada envolve não apenas a transferência de bens entre países, e sim, 

conhecimentos e know-how sobre suas actividades para os mercados de destino. 

Licenciamento consiste num acordo contratual onde a empresa permite que um parceiro no 

mercado externo produza, use a marca ou mesmo tenha os direitos de utilizar uma patente que 

pertence a ela (Czinkota et al., 1999). As franquias, por sua vez, apesar de similares ao 

licenciamento incorporam a participação da empresa nas actividades do franqueado no 

exterior através de, por exemplo, transferência de conhecimento, equipamentos e know-how 

(Czinkota et al., 1999). Joint-ventures caracterizam uma parceria entre a empresa e a outra no 

exterior durante um período limitado de tempo com o objectivo de obter uma vantagem 

competitiva (Hill, Kim, & Hwang, 1990). 

INVESTIMENTO 

Incluem equity joint-ventures e aquisição de subsidiárias próprias. Chamado em inglês 

de FDI (foreign direct investment) este modo de entrada podem ser empregado com controlo e 

propriedade totais sobre as operações no exterior. A aquisição de subsidiárias próprias 

consiste na compra de outra empresa no exterior, passando a ter controlo completo sobre suas 

operações (Czinkota et al., 1999). 

4.2 As PME europeias 

Um estudo realizado pela Comissão Europeia (2010b)10 apontou que existe uma forte 

correlação entre as PME serem internacionalmente activas e a obtenção de melhores 

resultados e desempenho do negócio. As PME internacionalizadas demonstram melhor 

desempenho e são mais competitivas do que as não internacionalizadas garantindo, assim, 

uma maior sustentabilidade a longo prazo. As principais conclusões do inquérito realizado 

pela Comissão Europeia (2010b) são: 

                                                

10 Estudo sobre internacionalização de PME, que contou com a aplicação e análise de um inquérito a 9.480 PME 
em 33 países da EU. 
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NÍVEL DE INTERNACIONALIZAÇÃO E O TAMANHO DA EMPRESA  

Há uma relação directamente proporcional entre o tamanho da PME e o nível de 

internacionalização da empresa. Isto indica que quanto maior for a empresa, maior é a 

tendência para internacionalizar ou que a internacionalização é uma alavanca para o 

crescimento da empresa.  

TAMANHO DO PAÍS ,  LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E NÍVEL DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

Quanto menor for o país, maior é o seu grau de internacionalização. Em outras 

palavras, países com maior extensão geográfica tendem a ter um menor número de empresas 

internacionalizadas (Comission, 2010b). 

PME localizadas até 149km de fronteiras tendem a exportar mais para as regiões 

fronteiriças. A Tabela 3 demonstra, no entanto, que este efeito é limitado apenas para 

negócios com países fronteiriços e válido para PME distantes em até 149km das fronteiras. 

(Comission, 2010b). 
Região da exportação Até 50km 50-149km 150km ou mais Total 
Regiões fronteiriças 69% 53% 39% 47% 
Outros países UE 76% 79% 73% 76% 

Outros países europeus 23% 30% 29% 27% 
Total 100% 100% 100% 100% 

Tabela 3 – Percentagem de exportadores e negócios para mercados específicos, por distância da 
fronteira nacional 
Fonte: Adaptado de (Comission, 2010b) 

O´Grady (1996) sugeriu um conceito denominado de Paradoxo da Distância Física. A 

ideia é que uma empresa internacionalizada não terá, necessariamente, facilidade em gerir as 

relações e operações em países próximos. Isso acontece porque os gestores tendem a assumir 

algumas similaridades, que provam-se como erradas, e com isso deixam de perceber 

diferenças críticas e essenciais para o sucesso do negócio. 

IDADE DAS EMPRESAS E NÍVEL DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

A percentagem de empresas que exportam na Europa aumenta gradualmente, em 

média, de 15% para empresas com até 4 anos de idade para 30% para empresas que existem 

há mais de 25 anos (Comission, 2010b). Um aspecto interessante e ponto de atenção é o facto 

de que as PME que não estão internacionalizadas, em sua maioria, não apresentam indícios de 
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possuírem planos concretos ou intenções de internacionalizar num futuro próximo11 

(Comission, 2010b).  

E-COMMERCE E INTERNACIONALIZAÇÃO  

Há uma correlação positiva entre poder vender produtos e serviços online e a 

internacionalização duma empresa. As conclusões do estudo da Comissão Europeia (2010b) 

supõem que a internet permitiu às PME transpor algumas das barreiras à internacionalização. 

O estudo ainda identificou uma relação positiva entre poder vender produtos ou serviços 

online e ser uma empresa internacionalmente activa.  

BARREIRAS À INTERNACIONALIZAÇÃO 

O Gráfico 2 retrata a importância das barreiras internas para a internacionalização de 

acordo com a percepção das PME europeias activas e internacionalizadas. Quanto à variação 

da percepção das barreiras de acordo com o porte da empresa a única diferença significativa 

acontece com as micro empresas que, naturalmente, percebem a falta de pessoal qualificado 

(Comission, 2010b). 

 

Gráfico 2 – Importância das barreiras internas para a internacionalização, por classe de PME 
Fonte: Adaptado de (Comission, 2010b) 

As PME podem ainda, por exemplo, não internacionalizar devido à falta de recursos, 

tanto financeiros quanto humanos, assim como por qualquer outra vulnerabilidade a 

mudanças ou condições do ambiente externo (Jarillo, 1989; Knight, 2000). 

                                                

11 No inquérito realizado pela Comissão Europeia os resultados apontaram que apenas 4% das PME tem planos 
concretos de internacionalização. 
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Outro aspecto interessante evidenciado pela Comissão Europeia (2010b) é que, como 

podemos constatar no Gráfico 3, as PME internacionalmente activas tem uma percepção 

significativamente menor das barreiras do que aquelas que somente têm planos para 

internacionalizar. 

 

Gráfico 3 – Importância de barreiras internas para internacionalização para PME activas 
internacionalmente e para PME com intenções de se tornarem activas internacionalmente 
Fonte: Adaptado de (Comission, 2010b) 

Relativamente às barreiras externas, a importância percebida pelas PME 

internacionalmente activas é, por outro lado, diferente de acordo com o mercado de destino. 

De acordo com o Gráfico 4, as principais barreiras externas percebidas pelas PME, 

internacionalizadas na Europa, são:  

 

Gráfico 4 – Barreiras relacionadas ao ambiente de negócios para empresas na UE, por tamanho 
das empresas 
Fonte: Adaptado de (Comission, 2010b) 

Por outro lado, quando o ambiente do mercado de destino das PME é formado por 

países fora da Europa as principais barreiras externas percebidas são, conforme o Gráfico 5: 
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Gráfico 5 – Barreiras relacionadas ao ambiente de negócios para empresas operando fora da 
UE, por tamanho das empresas 
Fonte: Adaptado de (Comission, 2010b) 

Graças a crise, o acesso ao financiamento continua a ser considerado uma barreira 

crítica, superada, momentaneamente, pela falta de procura do mercado12 (Comission, 2010a).  

POUCO CONHECIMENTO SOBRE SUPORTE PÚBLICO 

A grande maioria das PME não tem conhecimento sobre políticas e incentivos para 

internacionalização13, sejam eles financeiros ou não financeiros (Comission, 2010b). É 

também baixa a utilização de tais incentivos. O Gráfico 6 apresenta a utilização de suportes 

públicos para internacionalizar, por tamanho de empresa, nas internacionalmente activas. 

 

Gráfico 6 – Utilização de suporte governamental para internacionalização em 2006-2008 e 2009, 
percentagem de PME internacionalmente activas, por tamanho 
Fonte: Adaptado de (Comission, 2010b) 

                                                

12 Com 28% das empresas a considerar a procura de mercado como uma importante barreira contra 19% a 
considerar importante a falta de financiamento. 

13 Apenas 10% das PME não internacionalizadas conhecem algum tipo incentivo para internacionalização. Este 
número sobe para 22% no caso de PME internacionalizadas sendo, todavia, um valor consideravelmente baixo. 
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É importante ressaltar que, no mesmo estudo, 11% das PME que obtiveram algum tipo 

de suporte para internacionalizar afirma que não conseguiriam internacionalizar sem tal ajuda 

e 55% escolheram ao menos uma das opções positivas14 no que diz respeito aos benefícios do 

suporte à internacionalização. 

Em Portugal a utilização de suporte governamental para a internacionalização é ainda 

menor, ficando, dentre os países da Europa, na 29ª posição na utilização de suporte financeiro 

e na 25ª posição na utilização de outros tipos de suporte15 (Comission, 2010b).  

INTERNACIONALIZAÇÃO E CONTRATAÇÕES 

As PME internacionalizadas contrataram, proporcionalmente, mais pessoas do que as 

não internacionalizadas. A diferença no aumento de contratações entre PME 

internacionalizadas e não internacionalizadas, de 2007 para 2008, é significativa, 

independente do meio de internacionalização16. (Comission, 2010b) 

INTERNACIONALIZAÇÃO E INOVAÇÃO 

Hoje já há evidências que empresas multinacionais estão usando conscientemente o 

processo de internacionalização como uma estratégia de inovação através da aquisição de 

competências noutros países (Nooteboom, 2000). Da mesma forma, a internacionalização é 

muito importante para o aumento da inovação das PME europeias (Comission, 2010b). 

4.3 Internacionalização em Portugal 

Durante as últimas décadas a internacionalização da economia Portuguesa foi 

fortemente influenciada pela integração europeia e pela liberação do sistema económico 

através das privatizações (Comission, 2009). A adesão de Portugal à Comunidade Europeia 

foi fundamental para a intensificação das trocas comerciais entre Portugal com os países 

europeus, para a canalização de recursos provenientes de outros estados membro e das 

transferências comunitárias através dos fundos estruturais, integrados nos Quadros 

Comunitários de Apoio (Caetano, 1999). 

                                                

14  1. Não conseguiriam internacionalizar sem o suporte; 2. internacionalizaram mais cedo graças ao suporte; 3. 
internacionalizaram mais e conseguiram mais ideias sobre possibilidades em mercados externos. 

15 Com 1% das PME a utilizar suporte financeiro e 0% a utilizar suporte não financeiro. 
16 As PME exportadoras tiveram um aumento de 7% em seu quadro de funcionários e aquelas com investimento 

directo internacional (FDI) de 16%. Nas não internacionalizadas o aumento foi de apenas 3%. 
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Em termos gerais, a Internacionalização das PME Portuguesas está na média da UE17. 

Em contrapartida poucas PME realizaram investimentos directos no estrangeiro (FDI) noutros 

países no mesmo período18, mas as que o fizeram obtiveram um rendimento através de filiais / 

parcerias substancialmente superior à média da UE19 (Comission, 2009). 

O Gráfico 7 demonstra que até 2008 Portugal estava acima da média da união europeia 

em percentagem de PME exportadoras, o que reforça ainda mais a importância da 

internacionalização para a economia. 

 

Gráfico 7 – Percentagem de PME com exportações directas em 2006-2008 por país 
Fonte: (Comission, 2010b) 

De acordo com a OECD (2009) Portugal estava, em 2009, à frente de países como 

Bélgica, Itália e Espanha no que tange a dificuldade para exportar, índice que considera 

processos, custos, tempo e burocracia no processo de exportação. Os principais exportadores 

da UE, no entanto, conseguem exportar com uma facilidade ainda maior. 

4.4 Internacionalização de PME com componente de Serviços 

Por definição um serviço é uma experiência intangível perecível no tempo executada 

para um cliente que desempenha um papel de co-produtor (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 

2008). 

De acordo com Affonso (2008), o comércio mundial de serviços aumentou em 2005 

como resultado dos esforços dos países em ampliar sua actuação internacional. Esse efeito 

deve-se tanto ao aumento da procura por serviços quanto pelo facto de que criar uma start up 

em serviços requer o emprego de menos capital do que se comparado a outros sectores, como 

                                                

17 Aproximadamente 5% do volume de negócios é gerado através de exportações (5,58% na UE) com 32,69% 
das empresas realizando exportações entre 2006-2008 (acima dos 27,13% da média da UE). 

18 Apenas 0,32% das PME com FDI entre 2006-2008 contra 3,68% da UE. 
19 As PME Portuguesas obtiveram 10,3% de rendimento face aos 4,76% da média da UE. 
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por exemplo, o da manufactura. Empresas intensivas em I&D (Investigação & 

Desenvolvimento), TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) e actividades 

relacionadas são alguns dos tipos de negócios mais gerados. (Comission, 2010a).  

Ser uma empresa com actuação fora do sector dos serviços não significa, 

necessariamente, que não incorpore a componente de serviços às actividades da empresa. A 

solução provida ao cliente, seja ela um produto ou um serviço, deve ser boa o suficiente para 

prover uma vantagem competitiva à empresa, só que isso, por si só, não significa sucesso 

garantido no mercado (Grönroos, 2000). Os serviços podem complementar os produtos assim 

como os produtos podem complementar os serviços. A oferta de, por exemplo, produtos que 

necessitem de um suporte tecnológico ou de manutenção, sem que essa componente de 

serviços seja bem definida, planeada e operacionalizada, pode tornar o produto sem valor e 

levar a empresa ao insucesso (Czinkota et al., 1999). 

Wiedersheim-Paul, Olson e Welch (1978) defendem que um produto é um pacote de 

serviços e, dessa forma, quanto maior for a necessidade por estes serviços na 

internacionalização do produto, mais difícil será a internacionalização. Isso deve-se ao facto 

de que um serviço requer contacto directo e constante entre o vendedor e o comprador o que, 

em essência, diminui a possibilidade de uma empresa em fase de pré-exportação conseguir 

um pedido. 

A distinção entre um produto e um serviço é muito difícil de fazer. Um produto muitas 

vezes vem acompanhado por um serviço que facilita sua venda / utilização (como, por 

exemplo a instalação e assistência técnica de um equipamento) e um serviço muitas vezes 

inclui, como resultado, a entrega de um produto (como por exemplo comida num restaurante) 

(Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2008). Uma máquina, assim como quase qualquer produto 

físico, pode ser convertida num serviço se o vendedor personaliza a solução para atender a 

demandas específicas do cliente (Grönroos, 2000). 

Quase todos os produtos manufacturados hoje oferecem uma quantidade de serviços 

aos seus clientes. Os serviços podem desempenhar um papel na organização de acordo com 

duas perspectivas distintas: os serviços que são considerados como custos no processo 

produtivo (e podem ser cobrados) e os serviços “escondidos”, que não são considerados nos 

custos. Os últimos dizem respeito aos serviços como a qualidade de documentos utilizados na 

interacção com o cliente, a quantidade de erros cometidos ou até mesmo a atenção com que 

pedidos especiais de clientes são considerados (Grönroos, 2000). 
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Já os primeiros, aqueles que podem ser cobrados e são, o foco deste trabalho, podem 

ser classificados de acordo com as categorias para a atribuição de custos totais no 

desenvolvimento de serviços e das suas componentes, conforme a Figura 2: 

 

Figura 2 – Categorias de atribuição de custos totais para o desenvolvimento de serviços e das 
suas componentes 
Fonte: (Grönroos, 2000) 

Os clientes estão, normalmente, à procura de soluções que criem valor para eles. 

Mesmo que um produto seja o resultado final da negociação, o que realmente irá criar valor 

para o cliente é a qualidade que os serviços associados ao seu desenvolvimento, produção ou 

pós-venda possam garantir. (Grönroos, 2000). 

Ao tratar de internacionalização de PME Portuguesas que incorporem a componente 

de serviços procura-se, desta forma, incluir no estudo empresas que incorporem tal 

componente, nalguma actividade dentro de sua cadeia de valor, de acordo com ao menos uma 

das fases anteriormente descritas. 

Outra forma para classificar os serviços e, com isso, traçar um fio condutor transversal 

às empresas deste estudo, é conforme o proposto por Fitzsimmons e Fitzsimmons (2008). A 

Figura 3 representa a matriz de processo dos serviços que permite classificar qualquer serviço 

de acordo com duas variáveis principais: 
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Figura 3 – Matriz de processo dos serviços 
Fonte: (Schmenner, 1986 apud Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2008) 

De acordo com o eixo vertical um serviço pode ser classificado pelo grau da 

intensidade do trabalho empregado para desempenhar o serviço, que pode ser definido pela 

relação do custo da mão-de-obra e do custo do capital necessário. Já o eixo horizontal permite 

classificar um serviço de acordo com o grau de interacção e personalização do serviço 

prestado. Ele permite mensurar a necessidade de personalização e, por consequência, a 

interacção com o cliente, do serviço prestado. Serviços padronizados, como um fast-food, por 

exemplo, exigem baixa interacção e personalização, em contraste com serviços mais 

aprimorados, como num hospital, onde o tratamento dispensado a cada paciente é específico e 

com alto grau de personalização (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2008). 

Assim, como a matriz propõe, quatro tipos de serviços são resultantes dos quadrantes 

gerados pela interacção dos dois eixos: (1) fábricas de serviço, onde a baixa personalização e 

o baixo grau de intensidade do trabalho são preponderantes; (2) lojas de serviço, com alto 

grau de personalização e baixo grau de intensidade do trabalho; (3) serviço em massa, 

caracterizado pelo baixo grau de personalização e alto grau de intensidade do trabalho; e (4) 

serviço profissional, mais exigentes, com alto grau de interacção e personalização e, da 

mesma forma, alto grau de intensidade do trabalho. 

Dessa forma é possível empregar uma classificação dos serviços presentes na cadeia 

de valor da empresa de acordo com seu tipo, o que pode ajudar a quebrar barreiras entre 

indústrias e sectores, permitindo assim, comparações e aprendizagem entre diferentes tipos de 

empresas (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2008). 

Com vistas à elaboração de um modelo de internacionalização o mais adequado 

possível à realidade das PME Portuguesas que incorporam algum tipo de serviço em suas 

actividades também será considerada, além da classificação pelas categorias de atribuição de 
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custos totais para o desenvolvimento de serviços proposta por Grönroos (2000), a 

classificação por tipo de serviço, proposta por Fitzsimmons & Fitzsimmons (2008), e exposta 

acima. 

Apresentados os aspectos importantes sobre a internacionalização considera-se 

fundamental, para alcançar os objectivos deste trabalho, revisar diferentes vertentes teóricas 

existentes, as quais são apresentadas a seguir. 
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5 MODELOS E TEORIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

Este capítulo resume parte da teoria existente na literatura sobre internacionalização de 

empresas. Além de contribuir para a compreensão e a avaliação da teoria e o estado da arte 

sobre internacionalização, identifica quais escolas e modelos poderiam melhor contemplar a 

realidade do processo de internacionalização das PME em Portugal 

5.1 Orientadores de internacionalização 

De acordo com Yip (1992) existem cinco tipos de variáveis que fazem com que as 

empresas se movam em direcção a globalização: Mercado, concorrência, custo, tecnologia e 

variáveis governamentais. Czinkota e Ronkainen (1999), de forma complementar, dividiram 

tais factores em duas categorias: proactivo e reactivo e Stewart e McAuley (1999) foram os 

primeiros a dividi-los em factores internos e externos. 

Os factores proactivos são aqueles que, normalmente de origem interna, motivam a 

gestão da empresa a procurar novos mercados e a desenvolver as competências necessárias 

para fazê-lo, superando assim, sua concorrência. Por outro lado, os factores reactivos são 

aqueles que influenciam as empresas a responder a mudanças e pressões no ambiente externo. 

(Czinkota et al., 1999). 

Dessa forma Araújo (2009) propôs no seu trabalho uma estrutura com alguns factores 

determinantes para a entrada de empresas em novos mercados. Através da análise da literatura 

existente ele sintetizou, como pode ser visto na Tabela 1, os principais aspectos que 

contribuem para motivar a internacionalização de uma empresa: 
 Ambiente interno Ambiente externo 

Pr
oa

ct
iv

o Metas de crescimento e lucro 
Vantagens competitivas (tecnologia, produto ou 

processo) 
 Ambição da gestão 

Orientação internacional 

Oportunidades em mercados externos 
Informações preferenciais 

Benefícios fiscais 
Suporte governamental 
Economias de escala 

R
ea

ct
iv

o Queda nas vendas domésticas 
Excesso de produção 

Excesso de capacidade 
Extensão de vendas para produtos sazonais 

Pressão da concorrência 
Pedidos inesperados 

Mercado doméstico pequeno e saturado 
Proximidade com clientes internacionais 

Tabela 4 – Factores motivadores para a internacionalização da empresa 
Fonte: Araújo (2009), com base em Czinkota and Ronkainen (1998), Stewart and McAuley (1999) e Hollensen 
(2007). 
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Em termos comportamentais, Beckerman (1956) afirmou, pela primeira vez, que a 

distância psíquica constitui um problema em especial para a internacionalização das empresas 

para além das barreiras geográficas. As opções logísticas e de internacionalização dalgumas 

empresas podem depender da percepção psíquica de proximidade da empresa com instituições 

noutros países, não necessariamente sendo os mais próximos geograficamente os que são 

considerados mais próximos psicologicamente.  

A perspectiva ganhou força a partir de 1970, quando investigadores da Universidade 

de Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977, 1978; Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975), na 

Suécia, levaram a cabo uma série de investigações que viriam a reforçar a importância da 

distância psíquica no comércio internacional. Para eles, a distância psíquica pode ser 

traduzida como “a soma dos factores que interferem no fluxo de informação entre países” e 

“são os factores que possam perturbar a empresa em aprender e compreender sobre um 

ambiente estrangeiro” (Johanson & Vahlne, 1990). 

A distância psíquica pode ser afectada pela distância geográfica, o que pode complicar 

o processo de aprendizagem e aproximação entre países e, consequentemente, aumentar a 

distância psíquica se comparado com países mais próximos. Esta realidade, no entanto, não 

deve ser extrapolada nem generalizada para afirmar que os países geograficamente mais 

distantes são mais diferentes que os mais próximos (Körnmeier, 2002 apud Cândido, 2009). 

A  IMPORTÂNCIA DAS REDES 

Johanson e Vahlne (2003) defendem que os modelos existentes do processo de 

internacionalização não capturam alguns fenómenos importantes no mundo internacional 

moderno dos negócios. As redes de contactos desempenham um papel fundamental no 

processo de internacionalização das empresas, principalmente nos primeiros estágios. Os 

autores definem uma rede de negócios como sendo “um conjunto de relações de negócio 

interconectadas, onde as relações de troca acontecem entre empresas vistas como actores 

colectivos”. 

As redes são importantes para qualquer tipo de empresa e, em especial, para aquelas 

com carências ao nível financeiro e de credibilidade. Com a mobilização de contactos 

pessoais ou através da utilização de relações estabelecidas no mercado, a empresa aumenta 

sua vantagem competitiva ao obter acesso a recursos e conhecimentos a custos mais baixos e 

que potencialmente irão facilitar a entrada em novos mercados (Dominguinhos & Simões, 

2004). 
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Relações próximas e duradouras entre empresas são consideradas muito importantes 

pelas empresas. Toma-se um tempo considerável para construir as relações, por isso, acredita-

se que, para a internacionalização de um novo empreendimento faz-se necessária a rede de 

relações pré-existentes do empreendedor. As relações em rede independem de fronteiras, não 

estando, desta forma, as opções de mercados e os modos de internacionalização dependentes 

de outros factores que não a rede de negócios construída pela empresa. Quando bem 

construídas as redes representam sólidas oportunidades de expansão internacional (Johanson 

& Vahlne, 2003). 

5.2 Modelos de internacionalização 

5.2.1 Ciclo de vida do produto 

Affonso (2008) defende que algumas empresas acabam por perder sua vantagem 

competitiva inicial graças ao facto de que empresas situadas noutros países podem confrontar 

empresas com uma maior competitividade, oriunda de numa melhor estrutura. Dessa forma, 

para competir em mercados externos é imprescindível saber qual deverá ser o foco da 

empresa para permitir a utilização em sua plenitude da vantagem competitiva que possua.  

Vernon (1966) afirma que países com maior nível de renda e alto custo da mão-de-

obra, onde normalmente ocorre uma redução significativa dos custos, tendem a ser os mais 

competitivos, tanto interna quanto externamente. Dessa forma, a segunda etapa do ciclo de 

vida do produto começa a partir de sua venda para outros países, potencializada pela 

vantagem competitiva oriunda da inovação e benefícios, fruto de menores custos de produção 

e maior know-how de produção. 

A criação de uma filial num mercado externo pode, de forma estratégica, não apenas 

suprir a necessidade por tal redução de custos através da economia com matérias e serviços 

envolvidos na produção e comercialização do produto como também pode representar uma 

forma de evitar eventuais barreiras comercias impostas pelos países importadores, tornando-

se uma alternativa viável mais rentável do que a mera exportação dos produtos (1966). 

Freire (Freire, 1997), na mesma linha, propõe que a entra num determinado mercado 

pode ser facilitada for efectuada uma análise dos produtos da empresa e os respectivos 

mercados onde pode-se actuar. Considerando aspectos dos produtos / serviços oferecidos e 

características dos mercados existentes, ele propôs a criação de uma Matriz de produtos-

mercados, através da qual é possível melhor adequar a estratégia de internacionalização às 

vantagens e desvantagens competitivas da empresa. 
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O processo de internacionalização decorre, no entanto, de um amadurecimento gradual 

do produto que está a ser desenvolvido. Em suma, o modelo de ciclo de vida do produto 

introduz factores inovadores como a influência das economias, ganhos de escala, inovação de 

produtos e de diferentes graus de incerteza intrínsecos aos processos de internacionalização.  

5.2.2 Uppsala 

Na década de 1960, em meio ao desenvolvimento desenfreado de produtos de maior 

valor agregado para consequente industrialização e padronização, os empreendedores 

começaram a abandonar a noção simplista de que o conhecimento é um bem universal grátis e 

passaram a encará-lo como uma variável independente, e ao mesmo tempo fundamental, para 

o processo decisório que leva ao desenvolvimento do comércio internacional através do 

investimento para a operação em outros países (Vernon, 1966).  

O modelo de internacionalização de Uppsala foca a aquisição gradual, integração e 

uso do conhecimento a respeito de mercados internacionais e sua operação. A ideia de que a 

necessidade gradual e crescente das empresas pela procura de novos mercados é fruto de uma 

saturação do mercado doméstico, seja por uma maior quantidade de produtos / serviços 

disponíveis ou por uma maior variedade dos mesmos, leva a crer que o caminho natural das 

empresas que se encontram nesta situação é encontrar novos mercados consumidores fora das 

fronteiras de seu país (Affonso, 2008). 

Uma empresa que busca esta expansão deverá passar por quatro etapas, o que é 

chamado por Johanson e Wiedersheim-Paul (1977) de cadeia de estabelecimento. O 

comprometimento de recursos por parte da empresa acontece de forma gradual e aumenta a 

medida que a empresa aumenta seu conhecimento específico e experiência nas actividades 

que estiver a desenvolver nos mercados onde estiver a entrar. (Johanson & Wiedersheim-Paul, 

1975) 

As quatro etapas da cadeia de estabelecimento, como apresentado na Figura 4, são: 
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Figura 4 – Etapas da cadeia de estabelecimento 
Fonte: Johanson e Wiedersheim-Paul (1977) 

Desde aqui o conhecimento adquirido é, por consequência, experiencial e diz respeito 

ao conhecimento sobre aspectos culturais, clientes, negócios e estrutura do mercado, entre 

outros, de um determinado mercado a conquistar (Clark, Pugh, & Mallory, 1997). A 

instalação de, por exemplo, uma fábrica em outro país depende, a partida, do conhecimento 

prévio acumulado nas outras etapas. 

É bom reforçar que o conhecimento específico adquirido em determinado mercado é 

aplicável, a princípio, apenas para aquele mercado, exactamente como Johanson and Vahlne 

(1990) escreveram: 

"…uma assumpção critica é que o conhecimento de mercado, inclusive percepções 

sobre as oportunidades de mercado e seus problemas, é obtido primariamente através da 

experiência adquirida pelas actividades correntes naquele mercado. Esta experiência de 

Mercado é, no limite, específico para cada país e dificilmente pode ser generalizado para 

mercados noutros países.” 

Dessa forma, o modelo de Uppsala assenta-se tanto na aquisição gradual de 

conhecimento como na sua integração e uso, sempre com o intuito de se encontrar novas 

oportunidades de negócio. Esta relação dinâmica fundamenta decisões posteriores, assentado 

em dois mecanismos, que são: “aspectos de estado” e “aspectos de mudança” (Johanson & 

Vahlne, 1977). Os “aspectos de estado” reflectem o empenhamento de recursos, o nível de 

comprometimento e o conhecimento que a empresa detém sobre outros mercados. Os 

“aspectos de mudança” reflectem a alocação, ou não, de recursos e conhecimentos adquiridos 

e a performance resultante. Subdividindo os dois mecanismos em quatro etapas, Johanson e 

Vahlne (1977) conceberam o modelo de Uppsala, conforme ilustrado na Figura 5. 

Actividades esporádicas, ou de exportação intermitente;

Exportações indirectas, por meio de representantes ou 
parceiros independentes;

Criação de uma filial de carácter comercial no país onde a 
empresa deseja se estabelecer;

Implantação de uma unidade produtiva para aumentar a cota 
de mercado no país onde se esta a internacionalizar.
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Figura 5 – Modelo de Uppsala 

O conhecimento sobre o mercado e o nível de comprometimento actual afectam as 

decisões de comprometimento futuras bem como a performance das actividades correntes 

(Johanson & Vahlne, 1977) . Em outras palavras, quando internacionalizada, uma empresa 

aumenta o seu nível de conhecimento sobre as práticas de determinado mercado. Esse maior 

nível de conhecimento acaba por gerar novas decisões de comprometimento e, por sua vez, 

obriga a empresa a aumentar o número de actividades e contactos nos mercados onde actua, 

aumentando o nível de comprometimento com esse mercado. Por fim, um maior nível de 

comprometimento com o mercado aumenta o grau de conhecimento, criando um ciclo de 

conhecimento e comprometimento crescentes. 

De acordo com Clark (1997) o modelo de Uppsala busca explicar e prever dois 

aspectos chave do processo de internacionalização das empresas. O primeiro, as etapas que 

representam um padrão evolutivo de desenvolvimento dentro dos mercados externos e, o 

segundo, a expansão das empresas para mercados mais distantes a medida que a empresa 

internacionaliza primeiro para aqueles mais próximos. 

Hadjikhani & Johanson (2001) enunciaram, por sua vez, que a expectativa é a ligação 

em falta no modelo de Uppsala. Em outras palavras, eles afirmam que o grau de 

comprometimento da empresa depende do nível das expectativas geradas em três áreas 

diferentes: Expectativas do ambiente em geral, expectativas quanto ao comportamento de 

parceiros e expectativas quanto aos players de sua rede de relacionamentos. A adição das 

expectativas ao modelo poderia, além de complementá-lo, prover alguma resposta àqueles que 

o criticam por sua incapacidade de explicar o processo de entrada, redução ou saída de de 

mercados externos. 

Os autores do modelo afirmaram, em 2006, que, apesar de não esperarem um sucesso 

tão grande após o lançamento do modelo, se o fizessem novamente, o mesmo não seria 

alterado. Para eles um processo gradual é consequência do facto de identificar, explorar e 

aproveitar as oportunidades e que a decisão de aproveitar ou não tais oportunidades depende 
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do stock de conhecimento existente, exactamente como o modelo defende (Johanson & 

Vahlne, 2006). 

De acordo com a opinião de Dominguinhos e Simões (2004), o modelo Uppsala, ao 

contrário do que muitos dizem, não morreu. Eles defendem que o modelo conta, hoje, com 

um campo de aplicação mais restrito, principalmente com o acelerar do tempo inerente à 

globalização. 

Outras críticas levantadas ao modelo são que ele descreve uma visão linear, 

determinista e esquemática, sem considerar a possibilidade de queimar etapas. Há 

impossibilidade de generalizar o modelo, uma vez que a velocidade e as etapas da 

internacionalização das empresas depende e pode ser afectado por diferentes ambientes de 

negócios e, por fim, que a medida que a empresa adquire conhecimento sobre determinado 

mercado internacional reduz incertezas e, consequentemente, reduz também a necessidade de 

desenvolvimento gradual (Borini et al., 2006). 

Uma das desvantagens da escola de Uppsala é o facto de não considerar como a 

distância psíquica pode ser afectada pela percepção individual do tomador de decisão da 

empresa. Sua experiência pessoal, antecedentes familiares, idiomas dominados, vivência no 

exterior, entre outros factores podem afectar a distância psíquica percebida e, por 

consequência, a tomada de decisões (O´Grady & Lane, 1996). 

5.2.3 Não Sequencial 

Ao contrário do proposto pelo modelo de Uppsala, onde o processo de 

internacionalização acontece por etapas e uma empresa evolui de uma para outra, o modelo 

não sequencial aborda uma análise dos dois factores principais que influenciam a escolha dos 

modos de entrada e manutenção nos mercados externos: Conhecimento específico do 

mercado e conhecimento generalizado de como operar nos mercados internacionais. (Clark et 

al., 1997) O modelo de Uppsala, de acordo com Clark, Pugh e Mallory (1997), apenas foca o 

primeiro sendo, o segundo, de essencial importância para a compreensão do processo de 

internacionalização das empresas. 

À medida que as empresas se internacionalizam, desenvolvem, para além de 

conhecimento específico sobre mercados, conhecimento sobre o processo de 

internacionalização. Assim, Clark, Pugh e Mallory (1997) sugerem que os dois tipos de 

conhecimentos adquiridos durante o processo de internacionalização, mais a gestão dos 

relacionamentos já estabelecidos nos mercados onde a empresa já conta com algum tipo de 
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operação, que determinam as mudanças entre diferentes tipos de entrada e manutenção de 

novos e existentes mercados. 

Dessa forma, criaram um modelo lógico que representa os tipos de mudanças na 

entrada e manutenção da empresa em operação em mercados externos, representado na Figura 

6: 

 
Figura 6 – Modelo Lógico de Mudanças na Manutenção de Mercados Externos 
Fonte: Adaptado de (Clark et al., 1997) 

Clark, Pugh e Mallory (1997) demonstraram através de seu estudo que a primeira 

mudança de uma empresa pode não ser apenas para a exportação, e sim, para qualquer um dos 

três tipos de possíveis de entrada num mercado. A partir desse ponto eles concluíram que uma 

empresa pode evoluir através de um caminho sequencial ou simplesmente pular etapas, 

mudando directamente, por exemplo da exportação para o investimento directo internacional 

(FDI) ou até mesmo decidir por “regredir”, voltando apenas a exportar após haver investido 

em produção em determinado mercado. Eles identificaram também que algumas empresas 

optam por um modelo misto (mixed), que consiste na possibilidade de utilização de mais de 

uma forma de operação no mercado externos, por exemplo, investir em uma unidade fabril 

sem detrimento para o sistema de licenciamento já em prática. Eles contemplam, ainda, a 

possibilidade de “ajuste” dentro do mesmo modo. Em outras palavras eles identificam como 

possível e viável a mudança de, por exemplo, uma empresa que opta por exportar através de 

um agente ao invés de um antigo distribuidor, por factores de conveniência ou estratégicos 

(Clark et al., 1997). 

Frente a isso, Clark, Pugh e Mallory (1997) propõe que um estudo de 

internacionalização deve ser conduzido com foco no estudo histórico da entrada em cada um 
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dos mercados em que uma empresa opera e, deve ser conduzido com foco na operação global 

da empresa, ao invés de simplesmente considerar um mercado como referência. 

5.2.4 Actividades de pré-exportação 

Wiedersheim-Paul, Olson e Welch (1978) desenvolveram um modelo de 

internacionalização que aborda o papel de “pré-exportador” da empresa. Dando atenção 

especial a factores como características do tomador de decisão, contexto da empresa, 

expansão extra-regional e informação eles conseguiram identificar padrões que permitem 

identificar que tipos de empresas possuem uma certa pré-disposição para exportar. O foco 

assentou-se em empresas domésticas e manufactureiras. 

Partindo do princípio de que todas as empresas são, quando começam seus negócios, 

não exportadoras e vendem apenas para um mercado local e que há apenas, dado o pequeno 

porte das empresas analisadas, uma pessoa que toma as decisões mais importantes da 

empresa, o modelo basicamente sugere que diferentes tipos de factores que atraem a atenção 

dos tomadores de decisões das empresas fazem com que eles acabem por se tornar 

determinantes para o desenvolvimento de actividades que levarão a empresa a exportar 

(Wiedersheim-Paul et al., 1978). 

As actividades de “pré-exportação”, de acordo com Wiedersheim-Paul, Olson e Welch 

(1978) são influenciadas por uma série de factores que afectam, de uma forma ou de outra, 

como exposto na Figura 7, o processo que leva uma empresa a exportar. De forma 

sumarizada, os factores são: 

 
Figura 7 – Factores que afectam as actividades de “pré-exportação” 
Fonte: (Wiedersheim-Paul et al., 1978) 
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CARACTERÍSTICAS DO TOMADOR DE DECISÕES 

Um gestor com maior orientação internacional tem maior probabilidade tanto de ser 

exposto a factores e oportunidades que levam a exportar quanto de ser capaz de percebê-los. 

O balanço entre a percepção dos riscos associados à exportação e à tolerância em assumir tais 

riscos conduz a empresa, ou não, a exportar. É bom frisar que alguns tomadores de decisão, 

mesmo frente a uma situação com alto risco e baixa tolerância poderão tomar decisões 

favoráveis no sentido de exportar, o que pode ser encarado como uma tentativa de reduzir 

incertezas e, por consequência, riscos (Wiedersheim-Paul et al., 1978). 

De acordo com Cavusgil e Nevin (1981), um tomador de decisão deve ser capaz de 

aumentar substancialmente a probabilidade de exportação enfatizando a importância do 

crescimento como um objectivo organizacional e seu consequente impacto das exportações no 

crescimento. Deve também garantir os recursos necessários para o planeamento de entrada 

nos mercados e no desenvolvimento de uma estratégia de exportação. 

CONTEXTO DOMÉSTICO E A LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA  

Além dos benefícios proporcionados pela redução dos custos logísticos e do fácil 

acesso a recursos, a localização pode ser determinante para o acesso a informações que 

estimularão a empresa a exportar e, para isso, encontrar soluções e informações que reduzem 

incertezas e riscos. Normalmente estão situadas em centros urbanos ou outros locais que 

proporcionam acesso a outras empresas que já exportam ou até mesmo a especialistas que, 

através de conversas pessoais, permitirão aos tomadores de decisão perceberem o 

funcionamento do processo que leva a exportação e até mesmo estimular a tomada de decisão. 

A imersão do potencial exportador em um contexto de, por exemplo, exportadores de sucesso, 

provavelmente criará atitudes positivas que levarão a empresa a exportar e isso, por si só, já é 

uma grande vantagem competitiva para uma nova pequena empresa com potencial de 

exportação. (Wiedersheim-Paul et al., 1978). 

CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA  

Toda empresa tem uma série de características que pode afectar de forma positiva o 

comportamento de pré-exportação da mesma. Em seu estudo, Wiedersheim-Paul, Olson e 

Welch (1978) seleccionaram quatro factores que acreditam ser essenciais e de grande 

importância para potenciar actividades de pré-exportação: metas da empresa, linha de 

produtos, história da empresa e desenvolvimento extra-regional.  
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Os objectivos da empresa a serem alcançados, uma vez definidos, permitem mensurar 

o seu grau de realização assim como quantificar os resultados a serem atingidos e, com isso, 

possibilitam a idealização do, por exemplo, processo de internacionalização. A linha de 

produtos permite, de acordo com o tipo, facilitar ou não a internacionalização da 

empresa(Wiedersheim-Paul et al., 1978).  

Um aspecto relatado pelo estudo é que o histórico da empresa e seu desenvolvimento 

extra-regional também devem ser considerados como actividades de pré-exportação críticas. 

Empresas que exportam começaram a vender fora de sua região (e dentro de seu mesmo país) 

três vezes mais rápido do que as que não exportam (Wiedersheim-Paul et al., 1978). Conclui-

se, assim, que a experiência de vendas extra-regionais prepara as empresas para lidar com 

factores e actividades ainda desconhecidas, assim como as enfrentadas no processo de pré-

exportação. 

FACTORES QUE ATRAEM ATENÇÃO 

Para decidir exportar, uma empresa passa por um processo onde a oportunidade é 

percebida pelo tomador de decisão e, só então, inicia-se o processo de exportação. Os factores 

que “atraem a atenção” são aqueles que levam a empresa a considerar a exportação como uma 

estratégia viável. Qualquer empresa é capaz de reconhecer esses factores só que, o fará com 

mais facilidade, aquela empresa que conte com um decisor ou com um histórico que facilitem 

esse reconhecimento. Tais factores são fruto tanto de atractivos internos quanto externos. Os 

internos consistem nas competências únicas da empresa, que potencializam sua vantagem 

competitiva, e eventuais recursos de gestão, marketing, produção ou financeiros ociosos, que 

permitam sua alocação em novas empreitadas. Já os atractivos externos podem ser pedidos 

inesperados de clientes no exterior, oportunidades de mercados, prática de concorrentes ou 

medidas governamentais para o estímulo das exportações (Wiedersheim-Paul et al., 1978). 

ACTIVIDADES INFORMATIVAS DE PRÉ-EXPORTAÇÃO 

Wiedersheim-Paul, Olson e Welch (1978) analisaram e descreveram as actividades 

que proporcionam algum tipo de informação de pré-exportação através de três dimensões de 

análise: (1) a propensão em começar a exportar, (2) as actividades de transmissão de 

informações e (3) actividades de colecta de informação. Nestas três dimensões eles 

distinguiram três tipos de empresas, chamadas de activas, passivas e domésticas. 
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Grupo \ 
Dimensões 

Vontade em começar 
a exportar 

Actividades de colecta 
de informação 

Actividades de 
transmissão de 

informação 
Doméstico Nenhuma a baixo Nenhuma a baixo Nenhuma a baixo 

Passivo Baixo a médio Baixo a médio Baixo 
Activo Médio a alto Médio a alto Baixo a alto 

Tabela 5 – Grupos de actividades de pré-exportação 
Fonte: (Wiedersheim-Paul et al., 1978) 

Empresas domésticas têm nenhum, ou pouco, interesse nas três dimensões, fazendo 

com que a tomada de decisões e o curso da empresa não permitam a exportação pela empresa. 

O interesse de exportar, colectar e transmitir informação aumenta a medida que uma empresa 

torna-se passiva ou activa, sempre dependendo de diferentes actividades de pré-exportação 

que motivam diferentes decisões. Dado o carácter intangível do processo decisório não é 

possível determinar um padrão de evolução, sendo que as empresas podem, dependendo do 

momento, contexto, informações internas e externas, entre outros factores, transitar entre os 

diferentes grupos de actividades de pré-exportação antes mesmo de exportar pela primeira vez 

(Wiedersheim-Paul et al., 1978). 

Neste cenário, Wiedersheim-Paul, Olson e Welch (1978) sugerem que incentivos 

financeiros para potencializar a exportação terão, pela falta de informação e exposição da 

empresa e tomador de decisão a tais informações, pouco impacto no sentido de estimular a 

exportação por parte da empresa. 

5.2.5 Foco na inovação 

O modelo defende a ideia de que a internacionalização é um processo de inovação 

empresarial, usualmente adoptado por pequenas e médias empresas, que se utilizam 

primariamente da exportação directa e indirecta como forma de internacionalização. O 

modelo considera cada etapa subsequente no processo de internacionalização como uma 

inovação para a empresa (Cavusgil, 1980 apud Gankema, Snuif, & Zwart, 2000). Os estágios 

de internacionalização, de acordo com o modelo, como pode-se ver na Figura 8, são: 
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Figura 8 – Modelo com foco na inovação 
Fonte: (Cavusgil, 1980 apud Gankema et al., 2000) 

Gankema, Snif e Zwart (2000) afirmaram que o modelo de Cavusgil continua válido 

mesmo após tantos anos e aplicável, de acordo com seu estudo, às PME europeias. Eles 

concluíram que PME maiores têm um maior comprometimento com o desenvolvimento de 

suas exportações, talvez por contarem com mais recursos. 

A evolução pelos estágios de Cavusgil pode, também, variar de acordo com as 

características de cada país só que, claramente, todas as PME exportadoras passam pela 

evolução através de diferentes estágios (Gankema et al., 2000). Ainda, o tempo que as 

empresas demoram em evoluir de um estágio para outro varia bastante, mesmo sendo o 

período de dois anos um valor aproximado para passar de um estágio para outro. Algumas 

empresas, no entanto, estabilizam o crescimento das exportações antes de atingir o quinto 

estágio, o de envolvimento empenhado, talvez porque elas evitam depender de mercados 

externos (Gankema et al., 2000). 

Bilkey e Tesar (1977) acreditam que pode existir um conflito entre o processo de 

internacionalização e o processo de inovação desenvolvido pela empresa, uma vez que há a 

necessidade de se decidir sobre a alocação de recursos num ou outro processo, ou até, sobre a 

importância de se realizar um em função do outro. As decisões se baseiam, a partida, no 

Mercado Doméstico
•A empresa actua apenas no mercado doméstico; 
•Não há intenções e tampouco há interesse na busca alternativas para exportação;
•Dedica suas actividades a outros focos ou mesmo não é capaz de exportar.

Pré-Exportação
•A empresa está  a procura por informações que a ajudem a avaliar a possibilidade de exportação;
•Falta uma grande quantidade de informações  para reduzir riscos e incertezas para coneçar a exportar;
•A empresa ainda não exporta ou conta com uma percentagem de exportações irrelevantes.

Envolvimento Experimental
•Começo de exportações em pequena escala;
• O objectivo da empresa é experimentar e aprimorar o processo, conhecendo e dominando suas variáveis;
• O envolvimento da empresa é intermitente ou marginal. As exportações representam de 0% a 9% das vendas.

Envolvimento Activo
•Há um esforço por parte da empresa em aumentar suas exportações para um ou múltiplos países;
•Pessoas dedicadas para a exportação garantem o suporte às actividades e o interesse na exportação  é crescente;
• As exportações representam de 10% a 39% das vendas da empresa.

Envolvimento Empenhado
•A empresa está fortemente envolvida no processo de exportação;
•Os gestores devem, constantemente, balancear a alocação de recursos entre o mercado interno e externo;
• Muitas empresas licenciam produtos e serviços ou até mesmo realizam investimentos directos noutros países;
• As exportações representam mais de 40% das vendas.
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mercado e contexto onde a empresa actua, ou no mercado externo no qual busca participar. 

Estes processos envolvem não apenas a procura dos mercados interno e externo, mas também 

a capacidade das empresas se ajustarem, ou terem que lidar com estas decisões. Se, por um 

lado, a decisão de inovar, em busca do mercado externo, pode ser um factor de risco, pois a 

empresa está se envolvendo em um terreno ainda desconhecido, por outro lado, pode ser o 

principal diferencial da empresa no decorrer deste processo.  

Os processos possuem variáveis que são comuns à internacionalização e à inovação e, 

segundo Cavusgil e Nevin (1981), contam com informações e factores que não podem ser 

considerados exclusivos na determinação dos mesmos, uma vez que os dois saem 

beneficiados desta interacção, aspecto característico de um processo de aprendizagem 

contínua. A ideia é que o acúmulo de conhecimento por uma empresa, em seu processo de 

internacionalização, é fundamental para que a empresa consiga o aprendizado necessário para 

se capacitar a competir no mercado externo de maneira constante e competente. 

5.2.6 Born global 

Evidências empíricas sustentam algumas críticas aos modelos de internacionalização, 

e procuram comprovar que nem todas as empresas internacionalizam de acordo com modelos 

de internacionalização por estágios (Madsen, 1997). No contexto das born global existem 

divergências quanto ao entendimento das características e o que é uma empresa born global 

sendo o próprio exemplo da falta de consenso teórico podendo ser encontrado, em diversos 

estudos, como novos empreendimento internacionals, global start-ups, exportadores inatos ou 

firma com internacionalização precoce (Ropelato et al., 2009) 

De acordo com Madsen (1997) as Born Global são empresas que tem como objectivo, 

desde sua criação, actuar em múltiplos países através do aproveitamento de sua significativa 

vantagem competitiva. Em contraste com as empresas tradicionais, que evoluem para 

mercados externos gradualmente a partir de uma actuação no mercado doméstico, as Born 

Global iniciam suas actividades com uma estratégia de expansão internacional, mesmo que, 

como uma start-up, conte, a partida, com um ou poucos colaboradores (Oviatt & McDougall, 

2004). 

Jolly (1992) defende que as start-ups de alta tecnologia devem optar por desenvolver 

suas actividades num mercado com um tipo de cliente homogéneo. Ele argumenta que essas 

empresas não podem adoptar uma estratégia “multidoméstica”, a exemplo das grandes 

empresas, simplesmente porque elas não possuem uma escala suficientemente grande em suas 



Desenvolvimento de um Modelo de Internacionalização para PME Portuguesas com componentes de serviços 

39 

operações. Elas ficam assim mais vulneráveis e dependentes de apenas um produto que pode 

ser comercializado no mercado com maiores perspectivas, independentemente de onde 

geograficamente esteja esse mercado. 

Dominguinhos e Simões (2004), ao estudarem a literatura disponível sobre as Born 

Global, defendem que uma meta temporal restritiva para começar as actividades 

internacionais não deve ser imposta para que uma empresa possa ser enquadrada nesta 

categoria. Eles concordam, no entanto, de que três anos é um prazo sensato para que uma 

start up com uma cultura empreendedora e aspirações de operar em outros países se 

internacionalize. Para além disso eles sugerem que uma empresa seja considerada Born 

Global apenas quando tiver um limite mínimo de 25% de suas vendas para o exterior. 

Da mesma forma, Madsen (1997) sugere que as Born Global podem aparecer graças a 

três aspectos fundamentais: (1) Novas condições de mercado, que geram uma nova 

oportunidade de negócio, (2) desenvolvimento tecnológico em áreas como produção, 

transporte e comunicação e (3) competências mais refinadas e elevadas por parte das pessoas, 

incluindo neste grupo o fundador / empreendedor que começou o negócio. 

O histórico do fundador, como experiência profissional, educação, vivência no 

exterior, têm, por sua vez, um grande impacto no processo de internacionalização, já que tais 

aspectos ajudam a reduzir a distância psíquica dos mercados externos (Madsen, 1997). 

Ainda, as actividades de cooperação internacional estabelecidas com parceiros no 

exterior também devem ser considerada para categorizar uma empresa como uma Born 

Global, uma vez que representam, na mesma, um empenho de recursos na busca de vantagem 

competitiva que a empresa conduz no exterior (Dominguinhos & Simões, 2004). 

5.2.7 Integrado 

Bell, MacNaughton, Young e Crick (2003) desenvolveram um modelo integrado que 

reconhece a existência de diferentes trajectórias possíveis no processo de internacionalização 

das empresas. Ao contrário da maior parte dos modelos existentes até a época do estudo, que 

tratam da internacionalização como um processo incremental que acontece através de uma 

série de estágios evolucionários, eles buscaram desenvolver um processo que contemple os 

possíveis estágios de internacionalização de três principais tipos de PME, as empresas 

tradicionais, as born global e as born-again global, através de um processo não 

necessariamente sequencial.  
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O primeiro tipo, PME tradicionais, trata de um carácter mais reactivo, conservador e 

com foco maior, a partida, no mercado doméstico do que no internacional. Quando 

internacionalizadas, elas tendem a optar por uma acção mais localizada, reactiva e oportunista 

(dando atenção a mercados mais “próximos” primeiro). As PME tradicionais tendem a 

adoptar meios de distribuição convencionais, como por exemplo agentes e distribuidores (Bell 

et al., 2003). 

As “born global” tendem, por sua vez, a adoptar uma rápida internacionalização em 

mais de uma frente simultânea que pode, até mesmo, acontecer antes do estabelecimento no 

mercado doméstico. A escolha dos países de actuação pode também ser influenciada pelas 

tendências da indústria pois, ao contrário de PME tradicionais, as born global buscam 

competir em mercados líderes. Elas escolhem os mercados não de acordo com sua distância 

geográfica, e sim, de acordo com a conveniência para a comercialização de seus produtos e 

serviços. (Bell et al., 2003). 

Os “born-again global” fazem parte do grupo de empresas tradicionais que, graças a 

um incidente crítico, acabam por subitamente internacionalizar-se. Tais incidentes críticos 

podem ser desde a contratação de um tomador de decisão com forte orientação para 

internacionalizar, até a aquisição por outra já internacionalizada ou até mesmo um movimento 

de internacionalização por parte de um ou mais clientes, o que “força” a empresa a seguir o 

mesmo caminho (Bell et al., 2003). 

É bom enfatizar que, para qualquer um dos três tipos de empresa, os estágios de 

internacionalização defendidos por algumas teorias podem ter sua aplicabilidade questionada 

especificamente para empresa com uma forte componente de serviços. Dessa forma, mesmo 

em empresas cuja internacionalização de produtos é seu foco principal, os serviços a eles 

conjugados, por ganharem cada vez mais espaço, enfraquecem a importância e aplicação das 

teorias baseadas em estágios evolutivos de internacionalização (Bell et al., 2003). 

Tomando, a partida, as decisões resultantes do modelo mental da gestão da empresa, 

influenciadas tanto por aspectos internos, externos e mesmo por competências individuais 

previamente adquiridas, o modelo integrado de internacionalização, apresentado na Figura 9, 

leva em consideração três principais padrões de internacionalização só que, ao contrário de 

propor trajectórias rígidas e inflexíveis, a proposta é criar um estereótipo dos principais passos 

que levam as empresas a internacionalizar-se. Na prática, o processo de internacionalização 

das empresas conta com características peculiares que o tornam único, mesmo frente a 
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empresas do mesmo negócio e presentes num mesmo contexto. O modelo busca tornar-se 

uma ferramenta e referência estratégica, e não uma referência a aspectos operacionais, do 

processo de internacionalização de PME. (Bell et al., 2003). 

 

Figura 9 – Modelo Integrado de Internacionalização 
Fonte: (Bell et al., 2003) 

O modelo leva em consideração quão intensivo é o conhecimento numa empresa. Em 

outras palavras, quanto mais importante é o conhecimento para o desenvolvimento das 

actividades da empresa, mais rápido tende a ser o processo de internacionalização, se 

comparado àquelas empresas cujo negócio conta com a aplicação de competências mais 

elementares. Da mesma forma, o modelo também considera o estado, e não estágio, de 
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internacionalização duma empresa a medida que suas actividades concentram-se em mercados 

externos (Bell et al., 2003). 

As empresas tradicionais, dessa forma, são as que mais seguem um padrão incremental 

de internacionalização bem definido, normalmente estabelecendo-se em mercados domésticos 

para só então começar a gradualmente desenvolver actividades no exterior, normalmente 

primeiro em mercados geograficamente próximos. A medida que as actividades de 

internacionalização amadurecem, a empresa tende a entrar em novos mercados, próximos 

também daqueles já conquistados. Estão consideradas, ainda, aquelas empresas que por opção 

estratégica decidem “desinternacionalizar” e restringir suas actividades apenas ao mercado 

doméstico (Bell et al., 2003). 

Já as born global foram classificadas em “empresas intensivas em conhecimento” e 

“empresas baseadas em conhecimento”. Ambos tipos de empresas têm alto valor agregado 

por incorporar conhecimento científico tanto em seus produtos quanto em seus serviços, 

sendo que a principal diferença diz respeito ao facto de que as “empresas baseadas em 

conhecimento” têm sua própria existência associada a criação de novas tecnologias, sendo 

elas a base de seus produtos e serviços. Por outro lado, as “empresas intensivas em 

conhecimento” são aquelas que utilizam novas tecnologias e conhecimento científico para 

aumentar sua vantagem competitiva através de novas ofertas ao mercado, do aumento de 

produtividade, da introdução de novos meios de produção ou até mesmo da criação de novos 

canais de distribuição (Bell et al., 2003). 

É importante ressaltar, no entanto, que as “empresas intensivas em conhecimento”, de 

acordo com Bell, McNaughton, Young e Crick (2003), têm a velocidade de sua 

internacionalização afectada por adoptarem novas tecnologias ou serem líderes de mercado na 

implementação das mesmas. Os autores defendem que aquelas empresas que inovam através 

do uso de novas tecnologias terão, por consequência, uma internacionalização mais rápida. 

Uma vez que as born-again global tendem a surgir a partir de empresas tradicionais e 

não de sectores de alta tecnologia elas não são, a partida, intensivas em conhecimento 

científico. Podem, no entanto, aumentar a utilização e criação de conhecimento a medida que 

ocorre melhoramento em seus produtos e/ou processos ou até mesmo pela inteligência de 

mercado adquirida pelo “incidente crítico” que gerou o movimento de internacionalização. 



Desenvolvimento de um Modelo de Internacionalização para PME Portuguesas com componentes de serviços 

43 

5.3 Considerações sobre os modelos de internacionalização 

É sabido que a literatura sobre internacionalização é vasta e, muitas vezes, fruto de 

falta de consenso entre teorias. Dessa forma, para melhor contextualizar as outras etapas deste 

trabalho optou-se por adoptar um conjunto de modelos teóricos que, supostamente, melhor se 

adequam à realidade da PME Portuguesas que incorporam uma componente de serviços. 

Dessa forma, pode-se comparar, através da Tabela 6, os diferentes modelos analisados:
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 Ciclo do 
produto 

Investimento 
externo, custos e 
motivação para 

internacionalizar 

Pré-internacionalização e 
internacionalização 

Países com maior nível de venda e mão de obra especializada tendem a ser mais 
competitivos. Através da produção noutros países ganha-se com a mão de obra e 

evitam-se barreiras 

Não propõe um processo específico por sugerir 
motivações e vantagens na internacionalização e 

impacto nos mercados externos 
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 &
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19

77
 

Uppsala Internacionalização 
por estágios, linear, 

incremental  e 
sequencial 

Mercado doméstico, pré-
internacionalização e 
internacionalização 

O conhecimento é uma variável independente e fundamental. A saturação do 
mercado doméstico estimula a necessidade de internacionalizar. Cadeia de 

estabelecimento com quatro etapas de internacionalização. Aspectos de estado e de 
mudança influenciam na evolução nas etapas. Considera a distância psíquica como 

factor para escolha no aumento do comprometimento 

Modelo linerar com obrigatoriedade de passar 
pelas quatro etapas sem considerar a 

possibilidade de desinternacionalização. 
Inaplicabilidade em todo tipo de empresas. Não 
considera que a distância psicológica pode ser 

afectada pelo perfil do tomador de decisões 
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rk
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19
77

 

Não 
sequencial 

Internacionalização 
por estágios, não 

sequencial 

Pré-internacionalização, 
internacionalização e 

desinternacionalização 

Considera que o conhecimento específico do mercado e o conhecimento 
generalizado de como operar nos mercados internacionais, associado à rede de 
mercados onde já opera são fundamentais para a escolha do modo de entrada e 

manutenção nos mercados externos.  

Não aborda as motivações para a 
internacionalização. 
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Actividades 
de pré-

exportação 

Internacionalização 
por estágios, 
incremental, 

sequencial e não 
linear 

Pré-internacionalização Abordam o papel de pré-exportador da empresa através da influência de factores 
que levam a empresa a exportar.  

Considera que o processo leva à exportação e 
não considera outras etapas 

C
av

us
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Foco na 
inovação 

Internacionalização 
por estágios, linear, 

incremental e 
sequencial 

Mercado doméstico, pré-
internacionalização e 
internacionalização 

Modelo com foco na inovação com 5 estágios que representam o processo de 
internacionalização de, principalmente, PME. Nem todas as empresas passam pelo 
último estágio. A inovação e a internacionalização possuem variáveis partilhadas 

Linerar com obrigatoriedade de passar pelos 5 
estágios e a não consideração da possibilidade 
de desinternacionalização. Inaplicabilidade em 

todo tipo de empresas. 
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Born global Modo de 
Internacionalização 
de um tipo de PME 

Internacionalização Com rápida internacionalização as born global são tipos de empresas que começam 
a operar directamente em mercados externos. Normalmente são intensivas em 

tecnologia 
 

Tamanho, tempo de existência e percentagem de 
vendas para o mercado externos são algumas 

variáveis ainda em discussão e centro da falta de 
consenso. 

B
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l e
t a
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20
03

 

Integrado Internacionalização 
por estado, variável, 

não sequencial e 
flexível. 

Mercado doméstico, pré-
internacionalização e 
internacionalização 

Considera características únicas de três tipos de PME que, com as decisões 
resultantes do modelo mental único da empresa, podem evoluir através de três 

padrões de internacionalização. Baseia-se em trajectórias variáveis e flexíveis para 
propor um modelo a ser usado como ferramenta e referência estratégica para 

determinar os passos peculiares que levam as empresas a internacionalização. Leva 
em consideração a intensidade do conhecimento que, aliado ao estado da 
internacionalização formam dois eixos, variáveis, que orientam o modelo. 

Não detalha os orientadores de 
internacionalização e não contempla a 

possibilidade de empresas tradicionais serem 
intensivas em conhecimento e/ou 

internacionalizarem para mercados em 
simultâneo. 

Tabela 6 – Comparativo entre os modelos de internacionalização 
Fonte: O autor 
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Para este trabalho, o principal contributo de Vernon (1966) diz respeito a possibilidade 

de que algumas empresas podem, através dalguns modos de internacionalização, evitar 

eventuais barreiras existentes nos mercados externos e, ainda, ganhar alguma vantagem 

competitiva através da utilização de mão-de-obra mais barata existente noutros países menos 

desenvolvidos.  

O modelo de Uppsala, por sua vez, ajuda a perceber a importância da distância 

psíquica na escolha dos mercados para onde ir-se-á internacionalizar. Apesar de apresentar 

uma lógica linear e evolucionista de internacionalização Johanson (1977) propõe que o 

conhecimento sobre os mercados desempenha um papel fundamental. Ele propõe que 

aspectos de estado, como o conhecimento do mercado, influenciam nas decisões tomadas e, 

por consequência, no nível de comprometimento com o mercado. Dessa forma uma empresa 

aumentaria sua participação em mercados existentes e poderia identificar novas oportunidades 

em novos mercados. O modelo não considera a possibilidade de desinternacionalização ou 

regressão de etapas pela empresa e ignora o papel fundamental do tomador de decisão, e sua 

percepção variável, que pode ser afectada pela distância psicológica percebida a nível 

individual. 

Clark (1997) apresenta um modelo de internacionalização que comporta a mudança de 

estágios durante o processo de internacionalização duma empresa. A partir deste raciocínio é 

possível para uma empresa alterar o modo de internacionalização de acordo com 

necessidades, contexto percebido e estratégia adoptadas. Incorpora no conceito a importância 

do conhecimento generalizado sobre internacionalização que, diferente do conhecimento 

específico sobre o mercado, pode ser extrapolado a outros mercados e suportar a expansão do 

processo de internacionalização. O modelo não detalha, no entanto, os factores envolvidos na 

decisão de internacionalizar e/ou mudança de modo de internacionalização. 

As actividades de pré-exportação, por sua vez, permitem a compreensão de uma série 

de factores que influenciam no processo decisório para a exportação das empresas 

(Wiedersheim-Paul et al., 1978). Por não considerar a possibilidade de expansão através de 

outros modos de internacionalização e sim, apenas para a exportação, este modelo conta com 

algumas limitações. 

A internacionalização das empresas com foco na inovação proposto por Cavusgil 

(Cavusgil, 1980) percorrem, supostamente, 5 etapas que os leva a aumentar seu 

comprometimento junto a mercados externos. Em teoria processos de internacionalização e de 
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inovação das empresas possuem componentes partilhadas que, se desenvolvidas, beneficiam 

ambos processos mutuamente. Trata-se também dum modelo linear limitado pela sua 

inaplicabilidade em várias empresas, uma vez que contempla a passagem obrigatória pelos 

estágios propostos. 

Com grande pertinência para este estudo e limitado pela falta de consenso quanto as 

suas características, as Born Global definem aquelas empresas cujo mercado alvo é, antes do 

doméstico, escolhido no exterior. Normalmente contemplando uma vertente intensiva em 

tecnologia e o início de suas actividades em mercados mais específicos. A idade de uma Born 

Global é difícil de caracterizar.  

Bell (2003) apresenta um modelo integrado que defende a existência de factores 

influenciadores ao processo de internacionalização tanto no ambiente interno, quanto no 

interno. Contempla caminhos de internacionalização para empresas, especialmente PME, 

tradicionais, born globals e, born again global, como ele identificou. Considera que o 

conhecimento é uma fonte de vantagem competitiva determinante para o processo de 

internacionalização e classifica uma empresa de acordo com o estado, e não estágio, de 

internacionalização. 

No próximo capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos adoptados 

neste trabalho. 



Desenvolvimento de um Modelo de Internacionalização para PME Portuguesas com componentes de serviços 

47 

6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo são apresentadas todas as considerações relativas à metodologia 

adoptada para o desenvolvimento deste trabalho. 

6.1 Objectivos de investigação 

À luz da revisão de literatura efectuada objectiva-se desenvolver um modelo de 

internacionalização para PME Portuguesas que incorporam a componente de serviços nas 

suas actividades. Pretende-se, ainda, identificar as principais etapas e factores de influência do 

processo de internacionalização, assim como avaliar as dinâmicas de internacionalização 

adoptadas pelas empresas. 

6.2 Abordagem metodológica e objecto de estudo 

Leonidou e Katasikeas (1996) sugerem que estudos sobre internacionalização seriam 

facilitados pela utilização, como ponto de partida, de plataformas fornecidas por outros 

estudos. O grande número de estudos sobre a internacionalização de empresas, a grande 

variedade de literatura e modelos existentes, associado a natural diversidade e complexidade 

do mundo organizacional fazem como que, durante o desenvolvimento de qualquer trabalho, 

seja muito difícil abordar todas as variáveis de internacionalização nas empresas. 

Neste sentido, para este trabalho, optou-se por adoptar como revisão de literatura, as 

teorias e modelos que melhor fundamentam e se adequam à realidade das PME Portuguesas. 

Pela dificuldade em abordar todas as teorias existentes e propor uma estrutura consensual 

entre todos os estudos de internacionalização analisados, propôs-se, neste trabalho, uma 

estrutura da revisão da literatura que melhor contextualiza os outros capítulos. 

Com base na contextualização de PME, internacionalização de empresas, abordagem 

sobre a componente de serviços e na revisão da literatura pôde-se elaborar um questionário 

sem-estruturado a ser utilizado como guião base na realização das entrevistas em 

profundidade efectuadas. De acordo com Ghiglione & Matalon (2005) uma entrevista 

directiva não abre margem para qualquer ambiguidade e é o tipo ideal de entrevista para ser 

utilizadas em casos onde o objectivo é verificar um problema em parte ou na sua totalidade, 

adequado assim, à necessidade desta investigação.  

Com vistas ao alcance dos objectivos desta investigação, que é desenvolver um 

modelo de internacionalização para PME Portuguesas que contem com uma componente de 



Desenvolvimento de um Modelo de Internacionalização para PME Portuguesas com componentes de serviços 

48 

serviços, optou-se, em primeiro momento, por trabalhar com uma amostra de empresas do 

sector metalomecânico e de TIC, por ser justamente o principal tipo de empresa associado aos 

participantes do projecto FADIS. Posteriormente, com o objectivo de permitir a absorção da 

maior diversidade de experiências e situações possíveis no processo de internacionalização 

das PME Portuguesas, optou-se por convidar empresas sem levar em consideração o sector de 

actuação, diversificando a amostra ao máximo possível e, dessa forma, garantir um ponto de 

vista transversal às empresas de diversos sectores. 

Assim, o convite e selecção das empresas a serem entrevistadas deu-se de acordo com 

os seguintes requisitos: (1) Empresas que fossem classificadas como Pequenas e Médias 

Empresas (com menos de 250 funcionários); (2) que já participaram dalgum processo de 

internacionalização e, (3) como fio condutor do modelo, contassem com ao menos uma 

componente de serviços nalguma de suas actividades. 

A selecção das empresas a serem entrevistadas seguiu o método qualitativo de 

elaboração de amostra típica proposto por Laville e Dione (1999), que consiste em definir a 

amostra a partir das necessidades do estudo, e permitiu que, dentre um universo de 30 

empresas convidadas e consultadas para a realização das entrevistas, 10 fossem seleccionadas 

por cumprir os três requisitos já expostos. 

As entrevistas foram realizadas entre Maio e Julho de 2010, de acordo com a 

disponibilidade das empresas e no local de sua preferência. Normalmente as respostas foram 

dadas pelo dono da empresa, CEO ou, em um caso apenas, um componente do board de 

executivos da empresa, com acesso e influência directa nas estratégias da empresa. 

6.3 Considerações gerais e guião de entrevista 
Para a obtenção das informações necessárias para a elaboração deste trabalho optamos 

por utilizar um roteiro de pesquisa qualitativa através de questionário semi-estruturado (Vide  

Anexo A:Guião de Entrevista Qualitativa). O principal objectivo do guião é garantir que os 

assuntos mais relevantes e aplicáveis, tanto a este trabalho quanto ao projecto FADIS, sejam 

abordados durante as entrevistas com vistas a obtenção de informação suficiente para sua 

validação e posterior composição do modelo de internacionalização que será proposto. 

Ao tomar como base o roteiro de entrevista proposto por Oliveira (2000) para a 

realização de uma entrevista em profundidade, cada entrevista foi conduzida de acordo com 7 

fases abordando 6 dimensões diferentes, conforme pode-se ver a seguir: 
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6.3.1 1ª Fase: Aquecimento e contextualização 

Aquecimento e apresentação: 

Apresentação do entrevistador e agradecimento pela disponibilidade e realização da 

entrevista. Informação do tempo médio de duração estimado para a entrevista. 

Exposição dos objectivos de estudo: 

Ao utilizar como base o preâmbulo do guião de entrevistas foram apresentados, de 

forma sumarizada, os objectivos do projecto FADIS e também a associação da elaboração do 

modelo de internacionalização à realização desta dissertação de mestrado.  

Solicitação de autorização para gravar a entrevista: 

Essencial para a transcrição, análise e compreensão dos resultados obtidos. Foi dada 

uma ênfase no anonimato das respostas tanto na análise quanto na elaboração do trabalho. 

Todas as empresas concordaram e permitiram a gravação. 

Ênfase na importância da sinceridade das respostas: 

Reforçou-se, ainda, a importância de respostas sinceras para permitir a identificação 

de aspectos críticos na internacionalização de PME e, com isso, ajudar outras PME no seu 

processo de internacionalização. 

6.3.2 2ª Fase: A empresa 

Fundamental para o enquadramento e segmentação das empresas entrevistadas, a 

primeira parte identifica informações essenciais em duas áreas de interesse: 

Caracterização da empresa: 

Foram solicitadas as informações básicas da empresa, dados sobre a actividade 

principal, CAE (Classificação Portuguesa de Actividades Económicas), número de 

funcionários, valor do activo líquido, despesas em I&D e países onde esta presente. 

Identificaram-se, ainda, as eventuais certificações e marcações CE (Comunidade Europeia) da 

empresa; 

Historial da Empresa (q1): 

Realização de uma breve descrição do historial da empresa, numa perspectiva de 

evolução, contemplando informações como fundadores, estrutura da empresa, localização 

geográfica e principais produtos / serviços. Através do historial da empresa pretende-se obter 

uma visão geral da estrutura e modo de funcionamento da mesma, suas particularidades, 
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actividades desempenhadas e outros pontos de interesse. Clark, Pugh e Mallory (1997) propõe 

que um estudo de internacionalização deve ser conduzido com foco no estudo histórico da 

entrada em cada um dos mercados em que uma empresa opera e, deve ser conduzido, ao invés 

de simplesmente considerar um mercado como referência, com foco na operação global da 

empresa. 

6.3.3 3ª Fase: Estratégia e processo de internacionalização 

Com o objectivo de compreender o processo de internacionalização pelo qual cada 

empresa passou até o momento da entrevista, esta dimensão aborda alguns aspectos 

fundamentais para a compreensão das motivações da empresa que a levaram até sua 

internacionalização: 

Expansão extra regional (q1, q2 e q3): 

Nas questões 1, 2 e 3 procurou-se identificar a existência, ou não, de uma experiência 

prévia adquirida através de uma expansão regional antes de iniciar o processo de 

internacionalização da empresa. 

Ao abordar o papel de “pré-exportador” das empresas, Wiedersheim-Paul, Olson e 

Welch (1978) concluem que experiência de vendas extra-regionais podem preparar as 

empresas para lidar com factores e actividades ainda desconhecidas e, por consequência, 

prepará-las para um eventual processo de internacionalização. 

Razão para a internacionalização da empresa (q4): 

Com esta questão pretendem-se identificar os principais factores motivacionais para a 

internacionalização das PME Portuguesas que incorporam uma componente de serviços e, 

através das justificativas fornecidas durante a entrevista para alguns factores, sustentar suas 

motivações. 

Toda empresa internacionalizada conta com justificativas e motivações para iniciar seu 

processo de internacionalização. À luz dos factores motivadores para a internacionalização da 

empresa identificados por Araújo (2009) em seus estudos, com base em Czinkota and 

Ronkainen (1998), Stewart and McAuley (1999) e Hollensen (2007), tais factores foram 

relacionados numa lista que permite, de acordo com a percepção do entrevistado, optar entre a 

discordância total até a concordância total em cada uma das motivações abordadas.  
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Processo de internacionalização (q5): 

Tida como uma das principais etapas da entrevista esta questão permite identificar o 

processo de internacionalização percorrido pela empresa. Com o objectivo de caracterizar se 

houve alguma linearidade no processo de internacionalização, como proposto pelos modelos 

de Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977), foco na inovação (1980) e actividades de pré-

exportação (Wiedersheim-Paul et al., 1978), ou mesmo identificar e/ou validar padrões de 

internacionalização existentes nas PME Portuguesas que incorporam a componente de 

serviços, esta etapa procurou estruturar, em ordem cronológica, identificando a entrada em 

cada mercado por ano, o processo de internacionalização, através da identificação da 

identificação dalgumas componentes fundamentais para cada mercado, conforme segue: 

Principais produtos e serviços: 

Permite identificar o grau de influência do tipo de produto / serviço no modo de 

internacionalização (Root, 1998) e se os custos associados à produção e ao desenvolvimento 

impactam, eventualmente, no local de produção (Vernon, 1966); 

Razões para entrada no mercado / mudança no meio de internacionalização: 

Com o objectivo de identificar, se pertinente, as razões distintas de entrada para cada 

mercado onde o país opera e se são, ou não, influenciadas pelo modo de internacionalização e 

pelo tipo de produto / serviço. A forma com que uma empresa, inclusive uma PME, se 

internacionaliza pode, de acordo com as opções estratégicas da empresa, variar. Uma empresa 

pode optar por alterar o modo de entrada num determinado mercado de acordo com o nível de 

controlo e investimento que deseja fazer e considera alinhado a sua estratégia de entrada 

(Root, 1998). 

Nível de conhecimento do mercado no momento da internacionalização / mudança de 

modo: 

É de vital importância para este trabalho identificar qual é o nível de conhecimento 

que as empresas tinham a respeito de cada mercado no momento da internacionalização e se, 

de alguma forma, isso influenciou tanto na entrada em cada mercado quanto no sucesso do 

processo de internacionalização. 

O comprometimento de recursos por parte da empresa acontece de forma gradual e, 

vai aumentando, a medida que a empresa aumenta seu conhecimento específico e experiência 

nas actividades que estiver a desenvolver nos mercados onde estiver a entrar. (Johanson & 
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Wiedersheim-Paul, 1975). A consequente aplicação de tais conhecimentos adquiridos no 

desenvolvimento de novas actividades em outros países gera mais valor através da 

internacionalização (I) (Dunning, 2001). 

A medida que a empresa adquire conhecimento sobre determinado mercado 

internacional reduz incertezas e, consequentemente, reduz também a necessidade de 

desenvolvimento gradual (Borini et al., 2006). Assim, quanto mais importante é o 

conhecimento para o desenvolvimento das actividades da empresa, mais rápido tende a ser o 

processo de internacionalização, se comparado àquelas empresas cujo negócio conta com a 

aplicação de competências mais elementares. (Bell et al., 2003). 

Origem do conhecimento sobre o mercado no momento da internacionalização / 

mudança do meio de internacionalização: 

Esta questão tem como o objectivo de identificar se houve, ou não, algum tipo de 

instituição, governamental ou não, com participação fundamental no fornecimento de 

informações essenciais sobre o mercado de destino. É importante ressaltar que, de acordo com 

o estudo da Comissão Europeia (2010b), 11% das PME que obtiveram algum tipo de suporte 

para internacionalizar afirma que não conseguiriam internacionalizar sem tal ajuda e 55% das 

empresas escolheram ao menos uma das opções positivas no que diz respeito aos benefícios 

do suporte à internacionalização. 

Principais vantagens competitivas: 

É importante identificar quais eram as vantagens competitivas percebidas pela 

empresa durante o processo de internacionalização e como isso afectou o desempenho da 

empresa uma vez que para iniciar o processo de internacionalização uma empresa deve ser 

capaz de reconhecer os factores que levam a empresa a considerar a internacionalização como 

uma estratégia viável. Tais factores são fruto tanto de atractivos internos quanto externos. 

(Wiedersheim-Paul et al., 1978). 

Principais dificuldades 

Conhecer as principais barreiras enfrentadas pelas empresas entrevistadas pode ajudar 

a identificar recorrências junto à PME Portuguesas e, com isso, sugerir formas de superá-las 

com mais facilidade. Conforme o estudo realizado pela Comissão Europeia (Comission, 

2010b) é importante conhecer as barreiras no processo de internacionalização para permitir 

tanto as empresas quanto órgãos de incentivo e suporte a fornecer ajudas mais adequadas às 

PME. 
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“Des-internacionalização” (q6) 

Esta questão tem como objectivo identificar se o processo de “desinternacionalização” 

está presente nalguma das empresas entrevistadas. 

O modelo integrado proposto por Bell (2003) contempla a possibilidade de uma 

empresa reverter sua internacionalização retirando-se de determinado mercado, por insucesso 

ou qualquer outra razão.  

Objectivos e estratégia formalizados (q7) 

Durante a entrevista, na análise desta questão, pretende-se identificar qual é a 

importância percebida, por parte do tomador de decisão Português, quanto a formalização de 

objectivos e estratégia para a internacionalização e se essa importância é, de facto, traduzida 

no devido planeamento antes da internacionalização da empresa. 

Os objectivos da empresa a serem alcançados, uma vez definidos, permitem mensurar 

o seu grau de realização assim como quantificar os resultados a serem atingidos e, com isso, 

possibilitam a idealização do, por exemplo, processo de internacionalização. (Wiedersheim-

Paul et al., 1978). De acordo com Cavusgil e Nevin (1981), um tomador de decisão deve ser 

capaz de aumentar substancialmente a probabilidade de exportação enfatizando a importância 

do crescimento como um objectivo organizacional e seu consequente impacto das exportações 

no crescimento. Deve também garantir os recursos necessários para o planeamento de entrada 

nos mercados e do desenvolvimento de uma estratégia de exportação.  

Pessoal qualificado (q8) 

Procura-se, com esta questão, identificar se as PME Portuguesas consideram a 

existência de pessoal qualificado em seu quadro de funcionários fundamental para a 

internacionalização da empresa e quais são os cargos de maior importância. 

Madsen (1997) sugere que as Born Global podem aparecer graças a três aspectos 

fundamentais. O terceiro é a existência de competências mais refinadas e elevadas por parte 

das pessoas.  

Factores críticos e essenciais viabilizadores da internacionalização (q9) 

Com esta questão aberta pretende-se identificar, face às respostas obtidas e percepção 

dos entrevistados, outros aspectos importantes para a internacionalização de PME 

Portuguesas não abordadas nas outras questões. 
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6.3.4 4ª Fase: Estratégia e competitividade 

Posicionamento no mercado (q1) 

A primeira questão desta dimensão trata de avaliar se, na percepção do entrevistado, se 

a empresa se considera uma empresa líder ou uma adopter em seu segmento de mercado. De 

acordo com o modelo com foco na inovação, os processos de uma possuem variáveis que são 

comuns à internacionalização e à inovação e, segundo Cavusgil e Nevin (1981), contam com 

informações e factores que não podem ser considerados exclusivos na determinação dos 

mesmos, uma vez que os dois saem beneficiados desta interacção, aspecto característico de 

um processo de aprendizagem contínua.  

Vantagens competitivas e pontos fracos (q2 e q3) 

É importante identificar se as PME Portuguesas com componente de serviços 

partilham de alguma vantagem competitiva em ordem para internacionalizar e, da mesma 

forma, saber quais são os eventuais pontos fracos que a coloquem em risco ou dificultem sua 

internacionalização. 

Affonso (2008) defende que algumas empresas acabam por perder sua vantagem 

competitiva inicial graças ao facto que concorrentes situadas noutros países podem confrontar 

as empresas com uma maior competitividade fruto de numa melhor estrutura. Dessa forma, 

para competir em mercados externos é imprescindível saber qual deverá ser o foco da 

empresa para permitir a utilização em sua plenitude da vantagem competitiva que possua.  

Desafios futuros (q4) 

Com o intuito de identificar outros aspectos relevantes ao estudo a última pergunta 

desta dimensão aborda, de forma aberta, sobre os desafios futuros que, de acordo com a 

percepção do tomador de decisão, são enfrentados relativamente aos produtos, aos serviços, à 

internacionalização e à cadeia de valor. 

6.3.5 5ª Fase: Tomadores de decisão 

Formação da gestão de topo (q1) 

Esta etapa da entrevista identifica tanto a formação do tomador de decisões quanto a 

sua percepção sobre a importância dessa formação para viabilizar o processo de 

internacionalização da empresa. 
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O histórico do fundador, como experiência profissional, educação, vivência no 

exterior, têm, por sua vez, um grande impacto no processo de internacionalização, já que tais 

aspectos ajudam a reduzir a distância psíquica dos mercados externos (Madsen, 1997).  

Orientação internacional e tolerância de riscos (q2 e q3) 

As questões 2 e 3 desta dimensão procuram determinar o grau de tolerância a riscos 

por parte do tomador de decisões e sua orientação internacional, identificando, também, as 

fontes de seu conhecimento. 

O balanço entre a percepção dos riscos associados a exportação e a tolerância em 

assumir tais riscos conduz, ou não, a empresa a exportar. (Wiedersheim-Paul et al., 1978). Da 

mesma forma a distância psíquica pode ser afectada pela percepção individual do tomador de 

decisão da empresa (O´Grady & Lane, 1996). 

Os factores que “atraem a atenção”, de acordo com Wiedersheim-Paul (1978), são 

aqueles que levam a empresa a considerar a exportação como uma estratégia viável. Qualquer 

empresa é capaz de reconhecer esses factores só que, o fará com mais facilidade, aquela 

empresa que conte com um decisor ou com um histórico que facilitem esse reconhecimento. 

6.3.6 6ª Fase: Inovação e conhecimento tecnológico 

Tecnologia no estado da arte e TIC (q1 e q2) 

As duas questões desta dimensão identificam a importância dedicada por parte das 

empresas ao acompanhamento de utilização de tecnologia no estado da arte e, da mesma 

forma, avaliam o impacto da utilização de TIC nas diversas áreas da empresa. 

É importante ressaltar, no entanto, que as “empresas intensivas em conhecimento”, de 

acordo com Bell, McNaughton, Young e Crick (2003), têm a velocidade de sua 

internacionalização afectada por adoptarem novas tecnologias ou serem líderes de mercado na 

implementação das mesmas. Eles defendem que aquelas empresas que inovam através do uso 

de novas tecnologias terão, por consequência, uma internacionalização mais rápida.  

O número de PME entre 2002-2008 aumentou em 2,4 milhões enquanto o número de 

grandes empresas aumentou em apenas 2.000 (Comission, 2010a). O aumento positivo do 

período parece estar relacionado com a adopção de novas tecnologias, entre outros factores 

(Carree et al., 2002). As conclusões do estudo da Comissão Europeia (2010b) supõem que a 

internet permitiu às PME transpor algumas das barreiras à internacionalização e que será 

ainda mais importante para sua recuperação e o crescimento no futuro. 
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6.3.7 7ª Fase: Redes 

Tipos e importância das redes de parcerias (q1, q2 e q3) 

Identificar que tipo de redes são mais importantes para as PME Portuguesas e qual é a 

valor percebido pelo tomador de decisão são os objectivos das primeiras três questões desta 

dimensão. Johanson e Vahlne (2003) defendem que as redes de contactos desempenham um 

papel fundamental no processo de internacionalização das empresas, principalmente nos 

primeiros estágios. As redes são importantes para qualquer tipo de empresa e, em especial, 

para aquelas com carências ao nível financeiro e de credibilidade. (Dominguinhos & Simões, 

2004).  

Contexto e localização geográfica 

A fim de abordar a eventual importância da localização geográfica das empresas no 

processo de internacionalização, a última pergunta do questionário procura identificar a 

opinião dos entrevistados a respeito de sua opinião sobre o impacto da localização geográfica 

no processo de internacionalização. 

Além dos benéficos proporcionados pela redução dos custos logísticos e do fácil 

acesso a recursos, a localização pode ser determinante para o acesso a informações que 

estimularão a empresa a exportar e, para isso, encontrar soluções e informações que reduzem 

incertezas e riscos (Wiedersheim-Paul et al., 1978). 

O próximo e último capítulo deste trabalho apresenta os resultados das entrevistas e é 

alvo de discussão para a proposta de um modelo de internacionalização baseado tanto na 

revisão da literatura e principais modelos quanto na análise empírica. 
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7 MODELO DE INTERNACIONALIZAÇÂO PARA PME PORTUGUESAS DE 
BASE TECNOLÓGICA COM COMPONENTES DE SERVIÇOS TÉCNICOS  

Para desenvolver um modelo de internacionalização adequado à realidade das PME 

Portuguesas que incorporam uma componente de serviços em suas actividades foram 

realizadas, como mencionado no capítulo anterior, 10 entrevistas junto à PME já 

internacionalizadas. A seguir, analisa-se, de forma separada, a caracterização das empresas e 

cada uma das seis dimensões da entrevista e os resultados obtidos. 

7.1 Analise das entrevistas 

O processo de análise das entrevistas deu-se através de 4 etapas, com o objectivo de 

absorver o maior número de informações relevantes possível. 

As entrevistas gravadas foram transcritas pelo autor e submetidas ao que Duarte 

(2004) chama de conferência de fidedignidade, ou seja, a conferência de que a transcrição está 

o mais próximo possível do que foi gravado. A próxima etapa, a edição, procurou identificar 

citações mais relevantes para o trabalho e excluir da transcrição informações fora de contexto 

ou desnecessárias. 

A interpretação das entrevistas deu-se através de um processo denominado “análise 

temática” cujo objectivo é organizar a informação recolhida em eixos temáticos (Duarte, 

2004) neste caso, nas seis dimensões do guião. A partir daí, dá-se a análise mais detalhada por 

assuntos específicos, reorganizando as repostas fora de contexto de acordo com cada temática 

previamente apresentada durante a explicação do guião de entrevistas. 

Ao mesmo tempo foi elaborada uma tabela que permitiu comparar, de forma visual e 

utilizando a comparação por cores, padrões nas respostas dadas pelos entrevistados de forma 

a, sempre que possível, identificar eventuais desvios. 

7.1.1 Caracterização das empresas 

Dentre as 10 empresas entrevistadas a maioria tem sua matriz na região norte de 

Portugal, duas têm sua sede no centro do país e apenas uma em Lisboa. Cinco das empresas 

têm menos de 10 anos de existência e apenas três tem mais de 40 anos. Quatro empresas 

pertencem ao sector metalomecânico Português, três ao sector das TIC, uma à prestação de 

consultoria, uma à integração de sistemas, uma de design e fabricação de dispositivos 

electrónicos e uma pertencente ao sector de biomateriais. 
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Quanto ao porte, foram entrevistadas 3 médias empresas (com mais de 50 

colaboradores), 5 pequenas empresas (de 10 a 49 colaboradores) e 2 microempresas (com 

menos de 10 colaboradores). Juntas, as empresas entrevistadas têm presença em mais de 40 

países do globo, com a maior parte de suas actividades internacionais realizadas junto a países 

da União Europeia. Seis têm presença na América do Sul, duas na África e apenas duas, com 

sistema de exportação indirecta, com presença na Ásia e Oriente Médio. 

No que tange às certificações obtidas pelas empresas a certificação de qualidade é a 

mais comum, com quatro empresas certificadas pela ISO 9001. Apenas duas empresas contam 

com Marcação CE em seus produtos, uma em Higiene e Segurança, uma pela ISO 13485 e 

duas com a certificação de IDI (NP4457:2007) em curso. Nenhuma conta com algum tipo de 

certificação ambiental. 

7.1.2 Historial, internacionalização e serviços 

Para garantir o anonimato das empresas, pressuposto fundamental para a realização 

das entrevistas, os nomes das empresas e as respostas são preservadas neste estudo com a 

substituição dos nomes por letras de acordo com o alfabeto grego. A ordem em que as 

empresas são apresentadas respeita a ordem de realização das entrevistas. 

Apresenta-se, a seguir, uma breve contextualização do histórico de cada empresa, do 

processo de internacionalização, da classificação da componente de serviços de acordo com a 

atribuição de custos totais no desenvolvimento de serviços1 e com a matriz de processo dos 

serviços2 apresentada no item 4.4 deste trabalho: 

Alfa 

Média empresa familiar fundada pelo avô do entrevistado há mais de 70 anos. Iniciou 

como uma pequena serralheira de construção de ferramentas metálicas e hoje é uma das PME 

expoentes em Portugal do sector metalomecânico com a produção de máquinas e 

equipamentos para um sector específico da indústria alimentícia. Com o intuito de produzir 

peças técnicas para suas máquinas, a Alfa começou com uma pequena fundição, expandindo 

também esse segmento através da criação de uma fundição maior e dedicada há 15 anos. Hoje 

                                                

1 As etapas de atribuição dos custos são: 1. Antes da produção (AP); 2. Durante a produção (DP); 3. Venda (V); 
4. Durante o consumo e uso (DC); 5. Depois do consumo e uso (DCU). 

2 Os quatro tipos de serviços são: 1. Fábricas de serviço (FS); 2. Lojas de serviço (LS); 3. Serviço em massa 
(SM); 4. Serviço profissional (SP). 
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a empresa mantém a produção de equipamentos e é subcontratada para a produção de 

pequenas peças técnicas fundidas para diversos sectores. 

O processo de internacionalização da Alfa iniciou com a chegada da 2ª geração na 

empresa, há mais de 30 anos, e sempre utilizaram o modo de exportação directa, através de 

distribuidores, contando hoje com clientes em mais de 40 países e 4 continentes do globo. 

Quanto à componente de serviços ela conta com desenvolvimento, sob demanda (AP), 

de máquinas e presta assistência técnica (DC). Representando o primeiro um serviço de alto 

grau de trabalho e de personalização (SP) enquanto o segundo difere no baixo grau de 

trabalho (LS). 

Beta 

Pequena empresa de consultoria com foco na prestação de serviços integrados de 

tecnologia na área de inovação tecnológica. Considera-se completamente horizontal e com 

mais de 10 anos de existência o seu público-alvo consiste em todo tipo de instituições desde 

start-ups até grandes empresas, instituições, universidades, centros de tecnologia e 

organismos governamentais.  

Começou a internacionalizar logo na sua fundação de acordo com o que pode ser visto 

na Figura 10 e, três anos depois, abriu o primeiro de dois escritórios comerciais no exterior.  

 

Figura 10 – Processo de internacionalização – Beta 
Fonte: O autor 

Continua a atender a procura de outros países através da exportação directa e, por sua 

fundação ter sido acompanhada pela imediata internacionalização e pela componente de 

tecnologia intensiva, a Beta pode ser classificada, neste estudo, como uma Born Global. 

Por se tratar de consultoria com prestação de serviços na área de inovação tecnológica 

acaba por desempenhar actividades de serviços nas primeiras quatro áreas de atribuição de 

custos no desenvolvimento de serviços (AP, DP, V e DC) e, quanto a classificação do tipo de 

serviço, enquadra-se na categoria de serviço profissional (SP), por seu alto grau de 

personalização e trabalho intensivo. 
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Gama 

Com quase 50 anos de existência a empresa Gama é uma pequena empresa familiar, 

fundada por dois sócios numa pequena garagem e já passaram por duas mudanças de local, 

sempre na mesma região, justamente por ser próximo a um importante pólo Português para o 

qual a Gama fornece maquinaria específica. Embora as actividades tenham começado e eles 

sejam reconhecidos, em sua maioria, pelo fornecimento de máquinas específicas para o sector 

previamente referido, a Gama evoluiu para o fabrico de máquinas e logística industrial para 

qualquer sector. O seu principal diferencial competitivo hoje é o desenvolvimento de 

máquinas mais específicas, com maior valor acrescentado por softwares e outros 

componentes, assim como a assistência técnica prestada. Máquinas simples são facilmente 

copiáveis, por outro lado, serviços de desenvolvimento de máquinas personalizadas torna-se 

um grande diferencial.  

A sua história de internacionalização é recente, se comparada com a idade da empresa. 

Com o começo da participação intensiva da 2ª geração de donos na empresa e pela 

constatação de uma redução drástica na procura do mercado Português optaram por 

desenvolver alternativas de internacionalização. O processo pode ser acompanhado na Figura 

11.  

 

Figura 11 – Processo de internacionalização – Gama 
Fonte: O autor 

Em primeiro momento identificaram um mercado fora da UE como potencial 

comprador de suas máquinas só que, através da análise mais detalhada efectuada pelo dono e 

um funcionário contratado no mercado de destino, constataram que somente seria possível 

vender as máquinas possuindo uma unidade fabril no próprio pais, dado ao facto de que os 

clientes dificilmente comprariam máquinas de um fornecedor no exterior por falta de garantia 

quanto a manutenção. 

Uma vez inaugurada a fábrica constataram uma série de barreiras antes desconhecidas, 

como a existência de processos corruptos dentro do sector que, se não coniventes com eles, as 

vendas seriam praticamente impossíveis. Durante os cinco anos no mercado e após algumas 

vendas efectuadas, com uma margem significativas, a desonestidade de dois administradores 
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contratados para gerir a nova unidade fabril, associada a uma inesperada situação de 

enfermidade por parte do dono, levaram a Gama a desinternacionalizar. 

A Gama conta, no que tangem os serviços, com uma classificação idêntica à da Alfa, 

já que os negócios são semelhantes, ambos produzindo máquinas que podem ser 

personalizadas e com a prestação, quando necessário, de assistência técnica. Assim, é uma 

empresa que desenvolve serviços do tipo profissionais (SP) e lojas de serviço (LS), antes da 

produção (AP) e depois do consumo (DP). 

Delta 

Pequena empresa de capital nacional e não familiar. Os principais produtos são a 

integração de sistemas e soluções relacionadas com uma tecnologia wireless específica, assim 

como toda a definição destes sistemas que caracterizam uma solução completa aos clientes. 

Com um histórico recente, a Delta representa outro claro caso de uma Born Global tendo, 

inclusive, começado suas vendas apenas recentemente no mercado doméstico. A Figura 12 

retrata seu processo de internacionalização, essencialmente em três etapas: 

 

Figura 12 – Processo de internacionalização – Delta 
Fonte: O autor 

Iniciou suas actividades com pequenos projectos em seu actual principal mercado, 

mantendo o foco em alguns sectores dado a seu pequeno porte e poucos recursos. Um ano 

depois alterou o modo de exportação ao abrir um escritório comercial enquanto manteve a 

exportação directa, em carácter pontual, para outros mercado que não o principal. 

A exemplo da Gama, a Delta têm características semelhantes a outra empresa já 

apresentada, a Beta. Sendo assim a categorização quanto aos serviços é a mesma (AP, DP, V 

e DC – atribuição de custos) e (SP – tipo de serviço). 

Épsilon 

Com menos de 5 anos de existência a Épsilon iniciou como uma spin off de uma 

instituição privada Portuguesa e começou suas actividades com a prestação de serviços de 

revestimento de implantes médicos contando, actualmente, com a fabricação de produtos 

próprios específicos para a área de Biomateriais.  
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Seu progresso, visto na Figura 13, retrata uma empresa com características de Born 

Global cuja internacionalização começou logo no momento de sua fundação: 

 

Figura 13 – Processo de internacionalização – Épsilon 
Fonte: O autor 

Estão envolvidos numa joint-venture voltada a produção de matérias para outra etapa 

da cadeia de valor. Já em curso, ainda, está a criação de outra joint-venture com uma empresa 

de biomateriais num segundo mercado. Possuem, ainda, exportações periódicas para clientes 

noutros quatro países, com planos futuros de expansão. 

Caracteriza-se por ser uma empresa que desempenha actividades de serviços durante a 

produção (DP) e com serviços do tipo (LS), por seu baixo trabalho e alta personalização. 

Zeta 

Apesar de originalmente existir desde os anos 1920 a média empresa Zeta, fruto de um 

processo de encerramento, venda e reabertura, existe formalmente há menos de 10 anos. Com 

um histórico intimamente ligado à perfuração mineira, hoje a Zeta é especializada na 

produção de ferramentas de corte para aplicações industriais nas mais diversas áreas 

(essencialmente tudo que seja trabalhar metais), core business e responsável por 75% da 

facturação. Aproximadamente 1/3 das vendas representam produtos personalizados para os 

clientes. O mercado internacional sempre foi presente e importante na história da empresa só 

que, como pode-se ver na Figura 14, por um bom tempo 2/3 da facturação era resultantes de 

apenas 2 países, uma das razões pela bancarrota antes desta nova etapa. 

 

Figura 14 – Processo de internacionalização – Zeta 
Fonte: O autor 
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Com a nova administração a Zeta investiu numa forte estratégia de diversificação e 

internacionalização, obtendo óptimos resultados. Actualmente conta com mais de 8 mercados 

de destino, sempre através de delegação comercial (distribuidores e agentes) em mercados 

onde já existe concorrência e da abertura de escritórios comercias em mercados ainda 

descobertos. 

Por desenvolver ferramentas personalizadas para seus clientes a Zeta atribiu custos a serviços 

antes da produção (AP) e presta serviços do tipo LS. 

Etá 

Pequena empresa familiar fundada há mais de 70 anos que, há 10 anos, foi forçada, 

dado a crise no sector agrícola e a inadequação das máquinas produzidas, a uma nova 

realidade e a mudar o negócio da produção de máquinas agrícolas de pequeno porte para a 

produção de grandes peças metalomecânicas. É a única empresa com exportação indirecta e 

conta com uma multinacional para exportar sua produção; é muito dependente, ainda, desse 

único parceiro comercial. 

 

Figura 15 – Processo de internacionalização – Etá 
Fonte: O autor 

A Etá atribui custos de serviços antes da produção (AP) por suas características de 

desenvolvimento e adequação das peças e desenhos, prestando alguns serviços do tipo fábrica 

de serviço (FS), por ter baixo grau de trabalho e personalização. 

Teta 

A Teta nasceu há menos de 10 anos como spin off de um importante instituto 

Português. Ela nasceu como resultado de uma parceria em carácter de exclusividade com a 

filial Portuguesa duma das principais empresas de telecomunicações no mundo, sendo 

responsável por boa parte de seu crescimento e evolução, desde então. A Teta é uma empresa 

muito focada a tecnologias móveis e desenvolvem soluções não apenas para empresas de 

telecomunicações como para qualquer empresa que necessitem de soluções para mobilizar 

parte de suas operações.  

A Teta também tenta projectar-se no mercado de produtos, com algumas soluções 

próprias que, de acordo com eles, são mais rentáveis por atingir escala rapidamente. Possuem 
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unidades de advanced development noutras áreas do país, essencialmente para captar recursos 

humanos especializados. 

Como demonstra a Figura 16, a internacionalização da Teta aconteceu quase ao 

mesmo tempo de sua fundação. Mesmo que sua abertura tenha sido motivada por uma forte 

parceria no mercado doméstico, suas competências tecnológicas e sua vontade de 

internacionalizar a conduziram para um processo peculiar. 

 

Figura 16 – Processo de internacionalização – Teta 
Fonte: O autor 

Iniciaram em 2002 a exportação para dois mercados e, mudaram o modo de 

internacionalização em 2008, para escritório comercial num e licenciamento noutro, adequado 

a uma nova realidade e estratégia. De forma semelhante alterou o modo de 

internacionalização num terceiro mercado, para o qual começou a exportar em 2008, seguido 

pelo licenciamento de seus produtos em 2009. Desenvolveu, ainda, outros 5 mercados para os 

quais exporta. 

Ela conta com uma forte componente de serviços prestados a empresas que tem uma 

necessidade de desenvolver softwares para dispositivos móveis ou mesmo o desenvolvimento 

de toda a infra-estrutura para suportar tais dispositivos. Por seu carácter de consultoria e alta 

tecnologia enquadra-se nas mesmas categorias para as empresas semelhantes neste estudo, a 

Beta e a Gama (AP, DP, V e DC) e (SP). 

Iota 

Microempresa fundada há menos de 5 anos, a Iota é uma empresa originada a partir de 

um curso de mestrado numa das mais conceituadas faculdades de engenharia em Portugal. 

Actualmente estão a iniciar as vendas de seu primeiro produto, um dispositivo electrónico de 

diagnóstico para a área médica, cujo público-alvo são médicos e hospitais. Estão a trabalhar 
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no desenvolvimento de novos produtos, sempre para a área médica e desenvolvendo a 

prestação de novos serviços para os produtos existentes. 

Como representa a Figura 17, teve dois anos para completar o desenvolvimento de um 

produto de alta complexidade tecnológica, único no mercado e, em 2009, optou por iniciar 

suas vendas directamente no exterior, por uma série de razões estratégicas. 

 

Figura 17 – Processo de internacionalização – Iota 
Fonte: O autor 

Além de comercializar o equipamento como um produto, procuram inovar através do 

oferecimento do produto como um serviço, através dum conceito novo no sector, ao vender 

pela internet a utilização de uma quantidade variável de diagnósticos. Dessa forma, atribui 

custos de serviços às actividades realizadas durante a venda (V) e o durante o consumo e uso 

(DC), prestando serviços de tipo fábrica de serviços (FS), por seu baixo trabalho e sua baixa 

personalização. 

Capa 

Fundada há um pouco mais de 10 anos a Capa é uma microempresa especializada no 

comércio de programas informáticos, suportes digitais e multimédia. Hoje faz parte de um 

importante grupo mundial, especializado em diversas tecnologias através da participação em 

pequenas empresas, como é o caso da Capa. Hoje a proporção entre produtos e serviços é de, 

aproximadamente, 60% e conta com uma filial em Portugal que funciona mais ou menos da 

mesma forma. 

A Figura 18 retrata um processo de internacionalização marcado por uma 

desestabilização interna e pela crise no sector que motivou os tomadores de decisão a 

diversificarem os mercados para deixar a dependência de uma multinacional para a qual 

prestavam serviços. 

 

Figura 18 – Processo de internacionalização – Capa 
Fonte: O autor 
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Uma vez iniciado o processo de internacionalização a Capa expandiu suas actividades 

para novos mercados de forma relativamente constante e pensa, para um futuro breve, em usar 

outros modos de internacionalização. 

É uma empresa com as mesmas características de serviço de outras três já 

apresentadas, Alfa, Gama e Teta, sendo assim, será classificada neste trabalho como (AP, DP, 

V e DC) e (SP). 

Quadro síntese – Caracterização das empresas 

Para melhor compreensão da caracterização das empresas realizadas apresentam-se, na 

Tabela 7, as principais características das empresas que compõe a amostra analisada.  

Empresas Classificação 
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Alfa AP, DC, SP e LS. x     x x   x    x 

Beta AP, DP, V, DC e SP. x    x        x  
Gama AP, DP, SP e LS. x     x x  x    x  
Delta AP, DP, V, DC e SP. x   x      x   x  

Épsilon DP e LS.   x x       x  x  
Zeta AP e LS.    x   x       x 

Etá AP e FS. x     x x      x  
Teta AP, DP, V, DC e SP. x x x x    x      x 

Iota V, DC e FS x   x       x x   
Capa AP, DP, V, DC e SP. x  x  x   x    x   
Total  8 1 3 5 2 3 4 2 1 2 2 2 5 3 

Tabela 7 – Quadro síntese – caracterização das empresas entrevistadas 
Fonte: O autor 

7.1.3 Processo de internacionalização 

Uma vez que, pelo historial de cada empresa já forma explicadas as etapas de 

internacionalização, cabe, ao abordar esta dimensão, reflectir a respeito dos demais aspectos 

identificados durante as entrevistas através de 4 temas: Expansão extra-regional, razões para 

internacionalização, desinternacionalização e pessoal qualificado. 

7.1.3.1 EXPANSÃO EXTRA REGIONAL 

A maior parte das empresas entrevistadas começou a operar no mercado doméstico 

sendo que, apenas uma, a Épsilon, indicou haver iniciado exclusivamente no mercado 
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internacional. Foram identificadas quatro empresas como potenciais Born Globals, por 

apresentarem intenções de internacionalização desde o início de suas operações (Madsen, 

1997). Destas, três foram obrigadas a iniciar suas operações no exterior e no mercado 

doméstico em simultâneo por razões como a que apresenta o CEO da Iota, ao afirmar que: 

“quem nos obriga a ter um pé aqui são os dois investidores institucionais”. 

De todas as empresas entrevistadas apenas uma, a Alfa, ter havido um processo de 

desenvolvimento extra-regional prévio à internacionalização. De acordo com o dono da 

empresa e CEO o seu avô, o fundador da Alfa, “era um verdadeiro comerciante” e foi 

responsável pela expansão da empresa. Afirma que o processo de expansão extra regional, se 

teve algum impacto, foi apenas na geração de condições financeiras para suportar o processo 

de internacionalização. 

Assim, a expansão extra regional não parece influenciar no processo de 

internacionalização das PME sendo isso, provavelmente, é fruto do facto que Portugal é um 

país com um mercado restrito, como comentou, por exemplo, o executivo da Gama ao afirmar 

que, para ele, “a região é o país. Qualquer distância em Portugal é muito pequena. Entre 

regiões são 100km”. Mesmo que, como nalguns casos, algumas empresas tenham vendido 

para outras cidades do país elas não consideram o processo como uma expansão extra-

regional e, muito menos, como sendo uma importante fonte de aprendizagem para a 

internacionalização. 

7.1.3.2 RAZÕES PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO DA EMPRESA 

Com as respostas para esta questão foi possível avaliar as motivações mais relevantes 

que, de acordo com o ponto de vista das empresas, as levaram a internacionalizar. É possível 

identificar, através da Figura 19, as principais razões para a internacionalização, de acordo 

com as respostas das entrevistas, assim como aquelas com menos relevância para os 

entrevistados: 

 

Razões para a 
internacionalização 
com muita 
relevância para a 
empresa

Procura por mercados mais rentáveis;

Aproveitar características superiores dos produtos;

Ambição internacional (gerência / administração);

O mercado nacional é muito pequeno para sustentabilidade da empresa / Procurava economias de escala;

Baixos custos, que permitem competir no mercado externo.

Razões para a 
internacionalização 
com pouca 
relevância para a 
empresa

Excesso de capacidade produtiva;

Forte pressão de empresas rivais;

Fim de vida de um produto / serviço;

Queria aproveitar ajudas governamentais;

Houve diminuição de vendas no mercado nacional.
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Figura 19 – Razões para a internacionalização – Maior e menor impacto 
Fonte: O autor 

MUITA RELEVÂNCIA 

Para o CEO da Delta, “o mercado nacional não é rentável por não ter dimensão 

suficiente”, afirmação corroborada pela Épsilon ao afirmar que “tem mais a ver com o 

tamanho do mercado, e não com a rentabilidade”. A Capa, por sua vez, aborda a pouca 

rentabilidade como sendo, também, um problema no país:  

“Se é preciso desenvolver um projecto para encontrar a melhor solução possível (não 

apenas cumprir requisitos) e um nível mais elevado de consultoria e análise, as empresas de 

fora estão dispostas a pagar mais por isso. Em Portugal é mais difícil encontrar cliente 

dispostos a pagar mais por consultorias”. 

A maior parte das PME entrevistadas afirmaram que a vontade em aproveitar as 

características superiores de seus produtos / serviços foi um grande motivador para a 

internacionalização o que, por sua vez, é um forte indício da importância da qualidade para o 

processo de internacionalização. O executivo da Teta, por exemplo, evidencia esta 

importância ao citar que “estamos num mercado onde concorrem empresas internacionais. 

Isto é um mercado global, não é um mercado Português. Devemos estar no estado da arte 

senão nosso produtos não sobrevivem”, realidade compartilhada por outras empresas deste 

estudo.  

A ambição da gerência / administrador em internacionalizar também foi um aspecto de 

grande importância identificado. O CEO da Iota, por exemplo, uma das Born Global deste 

estudo, afirmou que “não aceitava nenhum investidor que não aceitasse logo ir para fora”. 

Já a Gama “estava limitada. A ambição da gerência motivou-se pela ambição da empresa em 

crescer”. 

A maioria das PME entrevistadas concordam que o mercado nacional é muito pequeno 

e, por consequência, não é suficiente para garantir a sustentabilidade da empresa. O CEO da 

Alfa concorda com essa constatação, lembrando apenas que “hoje o mercado é «pequeno», 

na altura, quando começamos a internacionalizar, não era. Previa-se que seria muito 

pequeno no futuro”. 

A primeira diferença significativa identificada neste estudo, no que tange o tipo de 

serviço prestado pelas empresas, advém da percepção de que, para as empresas com 

componentes de consultoria e tecnologia, com serviços do tipo SP, o mercado nacional até 
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poderia ser suficiente para a sobrevivência da empresa. A afirmação do CEO da Beta retrata 

isso ao dizer que “poderíamos viver apenas no mercado Português, mas obviamente optaram 

por internacionalizar”. É bom lembrar que ele também considerou importante procurar 

mercados mais rentáveis do que o nacional. Esta constatação está alinhada com o CEO da 

Teta que diz que “se uma empresa quiser crescer o mercado nacional é pequeno”. A 

internacionalização foi, para eles, uma estratégia tanto para o crescimento quanto para o corte 

da dependência do mercado nacional. 

O último factor apontado como importante para a internacionalização, de acordo com 

as respostas obtidas, diz respeito aos baixos custos dos produtos e serviços da empresa como 

sendo uma oportunidade para vender noutros mercados. Esta razão é mais aplicável, no 

entanto, para empresas que prestam serviços sem uma componente de personalização em grau 

elevado (FS ou SM). Mesmo assim, para determinados mercados, os custos dos serviços 

Portugueses podem representar uma vantagem competitiva e uma motivação, como atesta o 

CEO da Teta ao afirmar que “para concorrer num mercado Alemão ou Inglês os custos, 

essencialmente no serviço, permitem fazer propostas com preços mais baixos do que a 

concorrência”. O CEO da Capa lembra que “tirando a Europa do Leste, que ele desconhece, 

os custos dos serviços «Portugueses» são baixos se comparado ao mercado Europeu. Fora 

da Europa países como a Índia e China contam com custos muito mais baixos”. 

POUCA RELEVÂNCIA 

Os factores que tiveram pouca ou nenhuma relevância no início do processo de 

internacionalização das empresas entrevistadas começam pela suposição de que as empresas 

estrariam com excesso na capacidade produtiva sendo ponto de concordância apenas para a 

Zeta, cuja capacidade instalada, fruto de uma estrutura pré-existente, era maior do que a 

procura no momento da reabertura da empresa. 

A existência de concorrência por parte de empresas rivais também não foi um factor 

decisivo para internacionalizar, de acordo com o ponto de vista das empresas. A Épsilon, pela 

natureza do negócio, contava com uma forte concorrência de empresas multinacionais, que 

dominam o mercado, só que, mesmo assim, isso não os impediu de internacionalizar. 

Excepto para a Etá, que viu suas máquinas subitamente obsoletizadas pelos novos 

requisitos do mercado agrícola, e para a Gama, cujas máquinas já haviam sido vendidas para 

quase todas empresas nos três principais e únicos polos do sector em Portugal, as empresas 

entrevistadas afirmam que o final do ciclo de vida do produto / serviço e a necessidade de 
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procurar novos mercados não foi um factor determinante para sua internacionalização. A Teta 

complementa afirmando que tratava-se precisamente do “oposto, o produto ainda estava 

numa fase embrionária!”. 

As iniciativas de ajudas Governamentais - sejam elas no mercado local ou no de 

destino - também não foram motivadoras para a internacionalização das empresas. A Gama 

afirmou que “queria, só que não existia” enquanto a Beta explicou que “quando houve, 

aproveitaram, só que a internacionalização não aconteceu por causa disso”. Já a Épsilon, de 

acordo com o entrevistado, disse: “não queríamos aproveitar nada. Começamos directamente 

a procura por clientes e mercados. Optamos por nunca utilizar ajudas excepto um QREN que 

nos permite ir a feiras e congressos, só que mesmo assim obtido numa altura posterior”. 

O CEO da Beta afirma que, para eles, “o mercado nacional tem sempre vindo a 

aumentar” o que, por sua vez, corrobora a discordância com a afirmação de que houve uma 

diminuição de vendas no mercado nacional. 

OUTRAS RAZÕES RELEVANTES 

Os resultados apontam uma relação entre a necessidade de manter a proximidade com 

os clientes e o tipo de serviço prestado durante suas actividades. As empresas com serviços do 

tipo LS e as FS, que contam com baixo grau de trabalho, indicam que a necessidade de estar 

próximo ao cliente os levou a internacionalizar. Um exemplo disso é a Gama, que afirmou 

que se “a empresa não estivesse no próprio país os clientes não compravam”. 

Outo ponto interessante foi identificado ao questionar se a razão da 

internacionalização poderia estar ligada ao acesso de informação preferencial indicando 

mercados com elevado potencial. Apenas duas concordaram com a afirmação só que, o que 

chamou a atenção, foi o facto de que a maior parte das empresas afirmaram que a obtenção 

das informações sobre os mercados de destino não aconteceu por intermédio de qualquer tipo 

de e órgão ou empresa. A Gama contou que “o único acesso a informações sobre o mercado 

de destino deu-se através da internet e outros canais abertos ao público” facto corroborado 

pela Delta ao afirmar que “a única informação a que tivemos acesso foi aquela que está 

disponível a toda gente” e pela Iota, que disse que “tivemos que aprender as nossas custas”.  

Já a Zeta apontou outra fonte importante de conhecimento e informação, de acordo 

com a percepção dalgumas empresas: A presença em feiras e congressos, onde podem 

conhecer um pouco mais sobre o mercado e, até mesmo recrutar profissionais. Duas 

empresas, a Teta e a Alfa, admitiram haver participado de eventos e missões organizados por 
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órgãos de fomento à internacionalização Portugueses, só que, de acordo com o ponto de vista 

delas, a informação obtida é insuficiente e inadequada à sua necessidade. O CEO da Alfa 

exemplifica: “muitas vezes as missões internacionais não são muito adequadas às 

necessidades da Alfa, representando, normalmente, o primeiro passo no contacto com 

determinado mercado”. 

ESCOLHA DO MERCADO DE DESTINO 

A escolha do mercado de destino é, de acordo com as entrevistas, fundamentada por 

razões diversas. Enquanto a Épsilon optou por desenvolver uma joint-venture porque “a 

alfândega Brasileira, dado a burocracia, pode aumentar os prazos de liberação dos produtos 

significativamente (de 3 a 5 meses)” a Beta, por sua vez, escolheu seus mercados sempre da 

mesma maneira, através da “identificação de oportunidades pelas redes que possui e por 

haver trabalhado na Comissão Europeia e conhecer bem os clientes”. A Alfa defende que “a 

obtenção de informações também é muito importante «para a escolha do mercado», só que 

um bocado de sorte também é essencial”, ao contar como, por acaso, conseguiram encontrar 

o seu melhor cliente no exterior. “É importante analisar o país por região e encontrar o 

mercado ideal”, comenta o CEO da Épsilon, enfatizando que obtiveram informações sobre o 

mercado através de congressos e conversas com pessoas do meio. 

7.1.3.3 DESINTERNACIONALIZAÇÃO 

Como citado anteriormente apenas duas empresas, a Gama e a Zeta, enfrentaram um 

processo de desinternacionalização. De acordo com o CEO da Zeta “o mercado correu mal. 

Tivemos alguns problemas. Foi um mercado que entramos com parceria e de facto os 

resultados ao fim de 3 anos eram desfavoráveis”. A Gama, por razões anteriormente 

apresentadas, deixou o mercado onde tinha uma unidade fabril, mesmo tencionando voltar a 

investir no futuro. 

7.1.3.4 PESSOAL QUALIFICADO E A INTERNACIONALIZAÇÃO 

Todas as empresas concordam que a existência de pessoal qualificado é importante 

para o processo de internacionalização. Quanto às funções chave para o processo, as respostas 

variam, em geral, em torno do mercado de destino e do tipo de negócio. A Beta considera 

“fundamental ter alguma experiência internacional, conhecimento de línguas, abertura 

cultural e motivação” enquanto, seguindo a mesma linha, a Delta afirma ser importante “o 

conhecimento, know-how, línguas e outras culturas”. Já o gestor da Gama disse que “o 
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importante é o conhecimento de mercado e a honestidade”. A Etá e a Iota, por sua vez, 

consideram que todas as funções são chave para o processo de internacionalização. 

A Alfa apontou para um problema enfrentado por algumas PME ao dizer que “não é 

difícil encontrar pessoas qualificadas. Portugal tem gente de muita qualidade. O problema é, 

de acordo com seu ponto de vista, a inadequação com a política de vencimentos da 

empresa”. 

7.1.4 Estratégia e competitividade 

Das empresas entrevistadas, a metade se considera uma líder de mercado, ditando 

tendências em seu sector e inovando, muitas vezes, através de produtos e serviços que seus 

concorrentes não possuem. O CEO da Zeta afirmou que estão “a competir com grandes 

empresas. É o Golias e o David. Não há comparação. Para ter uma ideia os concorrentes 

facturam 500 milhões de dólares. A gente detém 0,1% do mercado” quando justificou sobre a 

razão de não ser possível ditar as tendências de mercado do sector onde actuam. A Iota, por 

sua vez, se considera líder e diz que “é uma questão estratégica. Pela dimensão que temos o 

que devemos fazer é desenvolver produtos para resolver problemas que ninguém queria 

responder” e assim é a aplicação da tecnologia que faz com que eles tenham um 

posicionamento único. 

A seguir são apresentadas as principais vantagens e desvantagens competitivas das 

empresas, fonte de seu diferencial competitivo, e a importância da definição de objectivos e 

estratégias formais, de acordo com a percepção das empresas. 

7.1.4.1 VANTAGENS E DESVANTAGENS COMPETITIVAS 

A Figura 20 sumariza as principais vantagens e desvantagens competitivas 

identificadas durante as entrevistas realizadas. 
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Figura 20 – Vantagens e desvantagens competitivas das PME entrevistadas 
Fonte: O autor 

PONTOS FORTES 

De acordo com 9 das 10 empresas, a capacidade de identificar rapidamente os 

requisitos, exigências dos clientes e incorporá-los em produtos e serviços para uma rápida 

comercialização é uma vantagem competitiva da empresa. Para a Delta a “vantagem 

competitiva tem a ver com o know-how”, que permite soluções mais precisas e respostas mais 

rápidas. O gestor da Teta afirma que “temos alguma flexibilidade ou até bastante 

flexibilidade e portanto os clientes apreciam isso muito na Teta. Há uma necessidade nova e 

nós rapidamente conseguimos responder a ela”.  

Da mesma forma, 6 dentre as 10 empresas afirmam que a capacidade de diferenciação 

dos produtos e serviços é também uma fonte de vantagem competitiva o que, para a Iota, é 

claramente “uma consequência da capacidade para identificar rapidamente os requisitos e 

exigências dos clientes”. 

Fortes ligações com parceiros e fornecedores permitem a outras 6 empresas 

desenvolverem processos altamente sofisticadas o que, por sua vez, contribuem para o 

aumento da capacidade de atender as necessidades do mercado de forma flexível. Para a 

Gama, as ligações com os parceiros certos são fundamentas para sua vantagem competitiva. 

Sem elas, não seria possível desenvolver as soluções actuais porque necessitam de sistemas 

que não dominam. A Beta afirma que a “principal vantagem competitiva é o networking, já 

que a ligação com parceiros e fornecedores permitem chegar muito rapidamente a vários 

sítios”. Esta ligação é mais forte e evidente, nas respostas, para menores empresas. Noutras 

palavras, as médias empresas dependem menos de parceiros e fornecedores como fonte de 

vantagem competitiva do que as pequenas e microempresas. 

Pontos fortes
•Capacidade de identificar 

rapidamente os requisitos / 
exigências dos clientes;

•Capacidade de diferenciação 
dos produtos / serviços;

•Fortes ligações com parceiros 
e fornecedores

Pontos fracos
•Equipa de vendas não é 

suficientemente forte pelo 
qual tem dificuldade em 
comunicar o potencial dos 
produtos

•Outros factores específicos ao 
negócio de cada empresa
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PONTOS FRACOS 

Os pontos fracos identificados pelas empresas são, em sua maioria, variáveis de 

acordo com o negócio e com as actividades que cada uma desempenha. A única desvantagem 

identificada e transversal às 7 empresas entrevistadas foi o facto de que a equipa de vendas 

não é suficientemente forte, pelo que tem alguma dificuldade em comunicar ao mercado o 

potencial dos produtos e serviços. A Gama defende que não conseguem melhorar por uma 

questão de custos do profissional, já que “não é fácil para uma PME ter um técnico vendedor 

que se “auto-pague”. Depois, vem o velho problema: Quando ele aprender bem irá deixar a 

empresa”. A Teta considera que “competir com empresas que contam com 50 ou 60 pessoas 

que vendem no mundo inteiro” não é possível. Este ponto fraco é mais evidente nas 

microempresas, mais carente de recursos, do que nas pequenas e médias empresas. 

Um outro ponto fraco identificado por três empresas é a dificuldade de ser uma PME 

Portuguesa. De acordo com a Alfa, “a principal dificuldade, de longe, é a desconfiança 

quanto às máquinas Portuguesas, muitas vezes por desconhecimento. A participação regular 

em feiras e a presença constante no mercado exterior” ajuda a minimizar esse problema. A 

Épsilon também acredita que “ «os clientes» têm uma imagem negativa por estarmos em 

Portugal” e para superar isso “é necessário ter muita paciência e dedicação com o objectivo 

de mostrar para os outros que somos diferentes disso”. Da mesma forma, a Delta considera 

estar em Portugal uma desvantagem: 

 “Uma das dificuldades é o facto de Portugal estar “na periferia” da Europa, ou seja, 

dificuldade em aceder outros países a partir do Porto”. Quando estamos, por exemplo, a 

competir com uma empresa da Áustria eles demoram 2 horas de comboio e eu demoro um dia 

inteiro de avião para chegar até o cliente” 

A Iota, por sua vez, aponta para a falta de recursos como outro ponto fraco: “Há falta 

de recursos humanos e recursos financeiros para contratar os recursos humanos necessários. 

Acima de tudo, mais uma vez, a dimensão também conta. Nós precisamos de gente com 

alguma experiência e alma”. 

7.1.4.2 OBJECTIVOS E ESTRATÉGIAS FORMAIS PARA INTERNACIONALIZAR 

A grande maioria, 9 entre as 10 empresas entrevistadas, afirma que a importância de 

definir objectivos e estratégias formais para internacionalizar é alta. Apenas uma, a Beta, 

considera que este é um item de média importância ao dizer:  



Desenvolvimento de um Modelo de Internacionalização para PME Portuguesas com componentes de serviços 

75 

“A internacionalização é muito de oportunidades e, portanto, pode ocorrer sem a 

necessidade de objectivos e estratégias. «Objectivos e estratégias formais» podem ser 

necessários caso a caso quando aparece uma oportunidade, mas não é muito fácil ter uma 

estratégia concebida a longo prazo para a internacionalização”. 

De acordo com a Alfa “uma coisa é aquilo que nos achamos que deveríamos fazer e, 

por diversos motivos não conseguimos. Outra é aquilo que fazemos”, mesmo assim, acredita 

que “as empresas devem ter, não gostando dos termos objectivos e estratégias, um itinerário 

qualquer”. Tal itinerário deve, de acordo com ele, basear-se em “dados relativamente 

concretos, só que também é importante que se saiba avaliar uma oportunidade em potencial 

fora do planeado”. 

Um dos sócios da Gama comenta que “os objectivos não são fáceis de seguir” só que, 

como pretende retornar ao mercado Brasileiro, do qual enfrentou um processo de 

desinternacionalização, afirmou que “desta vez, mais do que nunca, pretendo registar e 

formalizar objectivos e estratégias de internacionalização”. 

O CEO da Delta afirma que contar com objectivos e estratégias formais “não é o 

único, mas é importante”, alinhado à ideia de que “não conseguimos garantir que se 

concretizem sempre”. Na mesma linha o executivo da Teta considera um planeamento formal 

importante “especialmente quando são mercados muito diferentes dos nossos”. A Iota utiliza 

a formalização de objectivos e estratégias não apenas para orientar as actividades da empresa, 

e sim, como ferramenta para alinhamento entre os colaboradores. 

Um ponto a destacar é o facto que, mesmo considerando muito importante a definição 

de objectivos e estratégias formais para internacionalizar, a maior parte das empresas 

entrevistadas admitiu que, em seu próprio processo de internacionalização, não elaborou um 

planeamento adequado e, por consequência, nalguns casos, isso acarretou em problemas, 

custos e retrabalho. 

7.1.5 Tomadores de decisão 

Esta dimensão teve como objectivo avaliar a importância percebida quanto a formação 

do tomador de decisões, sua orientação internacional e tolerância a riscos. 

7.1.5.1 FORMAÇÃO DO TOMADOR DE DECISÕES 

Com excepção do gestor da Etá, todos os outros tomadores de decisão contam com 

curso superior completo e a predominam cursos superiores nalgum tipo de engenharia. O 

gestor da Delta e o da Iota possuem mestrado e poucos tomadores de decisão tem formação 
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específica em gestão ou outra área das ciências sociais aplicadas. As opiniões são, ao mesmo 

tempo, semelhantes só que com potos de vista específicos divergentes. 

 Seis empresas consideram a formação um aspecto fundamental para o processo de 

internacionalização apesar de, por exemplo, o CEO da Iota afirmar que “muita gente com a 4ª 

classe consegue internacionalizar”. Admite, no entanto, que “não há dúvidas que um 

negócio como a Iota não é para gente com formação baixa”.  

Uma vertente paralela defende, como a do CEO da Capa, que “a formação é 

importante, só que no processo de internacionalização mais importante do que a formação é 

a capacidade de perceber as diferentes necessidades e oportunidades do mercado de 

destino”. Ponto de vista o qual é partilhado pelo CEO da Delta que afirma que “as pessoas lá 

fora só querem saber se sabem fazer e se fazem bem. É importante mas não é diferenciador 

no processo de internacionalização”. 

Já, para o CEO da Épsilon a formação tem pouco impacto. De acordo com ele “em 

nossas universidades para já não há nenhuma cadeira / curso que seja orientada 

especificamente para a internacionalização” e, da mesma forma, para o dono da Etá “a 

formação não é importante uma vez que não dá a experiência necessária que outras pessoas 

têm”.  

7.1.5.2 ORIENTAÇÃO INTERNACIONAL DO TOMADOR DE DECISÕES 

Os resultados das entrevistas demonstram que a origem da orientação internacional 

dos tomadores de decisão não é semelhante, com respostas distribuídas de forma uniforme 

entre a alta orientação internacional fruto da (1) experiência prévia de internacionalização, (2) 

da observação de processos de internacionalização noutras empresas e (3) da capacitação 

académica. Ainda, outras 3 empresas afirmaram que não consideram necessário, para 

internacionalizar, conhecer todas as variáveis. Destaque para as microempresas, cuja 

capacitação académica é tida como fonte de conhecimento principal para internacionalização. 

O gestor da Alfa buscou aprender todas as variáveis necessárias para internacionalizar 

antes de ingressar em novos mercados, obtendo experiência dentro da própria empresa, que já 

estava internacionalizada quando ele assumiu os negócios. De acordo com o CEO da Beta “é 

fundamental viver e trabalhar no estrangeiro para ganhar essa experiência”, opinião 

partilhada pelo CEO da Delta, que já trabalhou em multinacionais no exterior e considera que 

a experiência o expôs a contactos que foram importantes para a internacionalização da 

empresa. 
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7.1.5.3 TOLERÂNCIA A RISCOS 

A maior parte das respostas confirmam que para internacionalizar o tomador de 

decisões deve ter uma alta tolerância aos riscos inerentes ao processo. Oito das 10 empresas 

dizem que a tolerância deve ser alta e, destas, cinco afirmam que os riscos podem ser 

reduzidos com a procura adequada por informações. Destaque para 2 das 3 médias empresas, 

que consideraram que o tomador de decisões deverá ter pouca tolerância a riscos e que a 

entrada em novos mercados depende de alta segurança para a correcta tomada de decisões. 

O gestor da Zeta resumiu a necessidade de tolerância ao dizer: “é inevitável, quase 

impossível. A gente sabe que vai começar no negativo”. De acordo com o CEO da Beta “é 

importante tentar reduzir riscos como, por exemplo, através da obtenção de financiamentos 

públicos”. O CEO da Capa argumenta que “riscos são inevitáveis, só que é bom tentar 

garantir que abordamos o maior número de riscos existente. O número de riscos a minimizar 

depende de mercado para mercado”.  

7.1.6 Inovação e conhecimento tecnológico 

Todos os gestores consideram muito importante estarem informados e aplicar 

tecnologias no estado da arte em seu negócio. O CEO da Beta defende que é uma questão de 

sobrevivência: “se não acompanhar a tecnologia no estado da arte perdem a 

competitividade”. Para a Delta as tecnologias de maior importância são aquelas que estão “no 

core daquilo que é a oferta deles”. Por outro lado, mesmo sabendo que é importante para a 

eficiência da empresa possuir tecnologias no estado da arte, defende: “ninguém vai perguntar 

se contamos com tais tecnologias. Os sistemas internos suportam uma rápida reacção no 

processo de internacionalização, só que não são tão importantes para a venda / marketing de 

projectos”. Para a Teta e para a Capa a tecnologia é de importância transversal às áreas da 

empresa, especialmente aquelas que afectam directamente o desenvolvimento do produto. 

Quando perguntadas sobre a importância das tecnologias da informação e 

comunicação – TIC para a inovação, sustentação e ampliação da vantagem competitiva da 

empresa, 8 das 10 empresas apontaram para uma grande importância. O executivo da Beta 

retrata tal importância: “ 

Fizemos um recente investimento na área para mudar muitos processos. A 

consultadoria é tangível. Trinta consultores conseguem dar “X” horas de consultadoria. A 

forma de tentar ultrapassar isso e ganhar alguma escala é com tecnologia, portanto, temos 

apostado bastante nisso”.  
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Já o gestor da Teta, que trabalha directamente com o desenvolvimento de TIC e 

soluções móveis, afirma que sempre tentam acompanhar a implementação de novas TIC, 

desde que no limite do razoável. O CEO da Iota enfatiza a importância das TIC ao dizer: 

“Aquilo que fazemos hoje não era possível há 10 anos. Temos utilizado ferramentas 

fantásticas e isso permite-nos chegar rapidamente a todos os lados”. 

As TIC também foram responsáveis por alterações significativas na gestão da 

informação e conhecimento da empresa, essencial num processo de internacionalização. Nove 

das 10 PME afirmaram sua importância, principalmente através da utilização da internet para 

a gestão de informações e do conhecimento. A internet, ainda, representa uma ferramenta 

essencial junto às PME entrevistadas. Todas as empresas contam com site na internet. A Iota 

vai mais além e utiliza a internet para a comercialização dos serviços associados aos produtos 

que comercializa. Outras quatro empresas utilizam a internet como meio de divulgação de 

notícias e eventos caracterizando um canal actualizado de informação para os stakeholders. 

Mais da metade das empresas afirmaram que as TIC conduziram a inovações do tipo 

organizacional através da aquisição de novas competências por parte dos colaboradores. 

Cinco empresas, por sua vez, afirmaram que as TIC ajudaram na inovação de seus produtos e 

na implementação de novos canais de comunicação e relacionamento com fornecedores e/ou 

clientes em mercado externos. 

7.1.7 Redes de relacionamento 

As redes de relacionamento são abordadas de acordo com sua origem, com os tipos de 

relações cooperativas importantes e com o impacto da localização geográfica da empresa. 

7.1.7.1 ORIGEM DAS REDES 

Ao serem perguntadas sobre a origem predominante das redes de relacionamento da 

empresa, 5 afirmaram que possuem contactos, em sua maioria, ao nível nacional e as outras 5, 

ao nível internacional. 

A Alfa, por exemplo, faz parte da direcção de dois importantes institutos do sector em 

Portugal e procura manter uma relação próxima com os associados. A Gama conta com 

parceiros importantes que estão directamente relacionados com o desenvolvimento de seus 

produtos e serviços. A Épsilon tece duras críticas às relações nacionais: “Nossas redes são 

mais internacionais. Sempre foi porque não conseguimos estabelecer uma rede de 

relacionamentos eficaz em Portugal. As empresas e principalmente as universidades estão 

muito pouco interessadas em colaborar com as PME”. 
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Ao nível internacional a Teta comenta que “Portugal é um país suficientemente 

pequeno para nós conseguirmos dar conta do recado no que diz respeito a relações” e a 

Delta, por sua vez, revela a fonte de suas relações: “Tem a ver com a vivência multinacional, 

o que nos conferiu uma maior rede de relacionamentos internacional”. 

Oito das 10 empresas responderam que o envolvimento em redes de parceria é de 

grande importância para a empresa. Cinco delas afirmam que ainda têm dificuldade em 

encontrar os parceiros certos. A Alfa, referindo-se às instituições de suporte à 

internacionalização, diz: “por vezes as iniciativas dessas instituições devem se adequar às 

necessidades das empresas que representam, o que faz com que não consigam suprir todas as 

necessidades por informações sobre nosso processo de internacionalização”. A Gama 

corrobora com essa percepção ao afirmar que “seria interessante encontrar alguém para 

apoiar «quanto a informações» no mercado de destino”. Para a Teta as relações constituem 

parte fundamental do sucesso da empresa: “a Teta é um parceiro preferencial da 

“multinacional de telecomunicações” e ela já nos recomendou a diversos clientes, quer no 

mercado nacional, quer no mercado internacional”. Ela ainda evidencia um aspecto 

interessante no desenvolvimento de relações de parcerias internacionais com empresas de 

porte diferente:  

“Especialmente quando estamos a tentar nadar fora de nosso lago, se são países 

radicalmente diferentes do nosso, onde haja barreiras culturais, linguísticas ou geradas por 

questões simples ou complexas como lobbies políticos ou económicos, definitivamente a Teta 

precisa de redes. A dificuldade dá-se porque muitas vezes aquilo que o parceiro espera da 

pareceria e o que a Teta espera são coisas diferentes, e isso tem emperrado o processo. 

Encontrar o parceiro certo é difícil. As grandes empresas olham para a Teta como uma peça na 

engrenagem. O contacto com as empresas pequenas mostra que elas não conhecem bem nosso 

negócio ou as tecnologias, e aquilo vai criando barreiras e, por vezes, atritos que é preciso 

saber gerir. Há vantagens e desvantagens para os dois lados”. 

7.1.7.2 RELAÇÕES COLABORATIVAS 

Quando perguntadas sobre o tipo de relações colaborativas que são ou podem vir a ser 

particularmente importantes para o processo de internacionalização, 8 PME responderam que 

as relações com os clientes finais e com instituições de I&D são de grande importância. Cinco 

afirmaram que relações com empresas que actuam em outras etapas do sector são importantes 

e quatro defendem que parecerias com empresas do mesmo sector são benéficas, assim como 

com centros de formação profissional. 
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A Teta considera que as relações com o cliente final, que muitas vezes é chamada de 

parceria, acaba sempre por ser uma relação comercial. A Gama vê em sua relação com 

instituições de I&D a fonte de seu diferencial competitivo e a Iota não conseguiria 

desenvolver as soluções que comercializa sem as relações colaborativas que construiu. 

A Beta afirma que “também é necessário envolver-se com empresas, não tanto em 

Portugal, e sim noutros países, que desenvolvam um trabalho semelhante ao nosso. É uma 

relação pacífica. Grande parte de nossos projectos acontece em carácter de cooperação”. A 

Teta, da mesma forma, considera que parcerias com empresas do mesmo sector “são 

importantes porque dai resultam sinergias, soluções em conjunto, diferenciação e também 

permite a transferência de conhecimento de mercado e tecnologia”.  

7.1.7.3 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

Quando indagados a respeito da importância do contexto e a localização geográfica 

das empresas para motivar o processo de internacionalização, seis das 10 empresas 

consideram pouco ou nada importante. A Gama, apesar de reconhecer a importância de estar 

localizada dentro de um dos três polos Portugueses do sector onde actua, reconhece que estar 

localizado num lugar ou noutro “é a mesma coisa. Este é um país muito pequenininho”. 

A Teta defende que “a localização geográfica determina a proximidade cultural”, e a 

Épsilon, por sua vez, acredita que “estar em Lisboa ou em Porto é igual. Se estivéssemos no 

exterior, por motivos apresentados anteriormente, seria muito mais fácil”. A Capa está certa 

que a localização geográfica é importante para o estabelecimento de redes de relacionamento 

e para facilitar o contacto com os clientes: a única empresa a considerar os benefícios da 

localização geográfica em termos logísticos, por proximidade a auto estradas, portos e 

aeroportos, é a Etá, cujas actividades contemplam a produção de peças de grande porte e 

tonelagem. 

7.1.8 Principais resultados 

A seguir são sumarizados os principais resultados das entrevistas realizadas. Eles são 

base fundamental para a elaboração de um modelo de internacionalização adequado a 

realidade das PME Portuguesas que incorporem uma componente de serviços em suas 

actividades. 
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Dimensão Assunto Objectivos Contributos Outros aspectos Diferenças por tipos de serviço / 
custos de serviço 

Pr
oc

es
so

 d
e 

in
te

rn
ac

io
na

liz
aç

ão
 Expansão extra-

regional 

Avaliar a eventual importância 
de uma expansão em Portugal 
para a internacionalização das 

PME 

Poucas PME portuguesas passaram por um processo prévio de 
expansão regional. A única que passou por tal processo não aponta 

influência significativa na internacionalização 
---------- ---------- 

Razões para 
internacionalização 

Identificar as principais razões 
para internacionalizar por parte 

das empresas entrevistadas 

FACTORES COM MUITA RELEVÂNCIA: 
Procura por mercados mais rentáveis; 

Aproveitar características superiores dos produtos; 
Ambição internacional (gerência / administração); 

O mercado nacional é muito pequeno para sustentabilidade da 
empresa / Procurava economias de escala; 

Baixo custo, que permite competir no mercado externo. 

FACTORES COM POUCA RELEVÂNCIA 
Excesso de capacidade produtiva; 
Forte pressão de empresas rivais; 

Fim de vida de um produto / serviço; 
Queria aproveitar ajudas governamentais; 
Houve diminuição de vendas no mercado 

nacional. 

SP - o mercado nacional seria 
suficiente para a sobrevivência da 

empresa 
FS / SM – Baixos custos de produtos e 
serviços são um diferencial competitivo 

maior 
LS / FS – A necessidade de estar 

próximo ao cliente levou a 
internacionalizar 

Desinternacionalização 
Avaliar a possibilidade e 

relevância de processos de 
desinternacionalização 

Duas empresas desintenacionalizaram Uma fruto de maus 
resultados e outra por problemas administrativos e pessoais. 

Factores diversos podem levar uma empresa a 
desinternacionalizar ---------- 

Pessoal qualificado e a 
internacionalização 

Avaliar a importância de 
pessoal qualificado para o 

processo de internacionalização 

Experiência profissional, idiomas, abertura cultural, honestidade são 
algumas qualificações desejadas. Potencialmente todas as 

actividades da empresa podem ser importantes para o processo de 
internacionalização. 

Há um problema para as PME conseguirem 
garantir ordenados altos o suficiente para 

atrair mão-de-obra qualificada. 
---------- 

E
st

ra
té

gi
a 

e 
co

m
pe

tit
iv

id
ad

e Vantagens e 
desvantagens 
competitivas 

Identificar a fonte do 
diferencial competitivo das 

PME analisadas 

PONTOS FORTES 
Capacidade de identificar rapidamente os requisitos / exigências dos 

clientes; 
Capacidade de diferenciação dos produtos / serviços; 

Fortes ligações com parceiros e fornecedores 

PONTOS FRACOS 
Equipa de vendas não é suficientemente forte 

pelo qual tem dificuldade em comunicar o 
potencial dos produtos 

Outros factores específicos ao negócio de 
cada empresa 

DC / LS – Capacidade de diferenciação 
do produto é maior 

SP – Todas as empresas são mais 
afectadas pela dificuldade na equipa de 

vendas 

Objectivos e estratégias 
formalizadas 

Mensurar a importância da 
definição de objectivos e 
estratégias formais para o 

processo de internacionalização 

A formalização de objectivos, estratégias ou de qualquer tipo de 
roteiro para internacionalizar é de grande importância; 

O grau de detalhamento depende do mercado de destino. 

Mesmo afirmando que é muito importante 
formalizar tais objectivos e estratégias, a 

maior parte das empresas admitiu não haver 
formalizado antes de seu processo de 

internacionalização. 

DP – Considera o risco necessário só 
que passível de redução acima da 

média de outras empresas 

T
om

ad
or

 d
e 

de
ci

sã
o 

Formação 
Avaliar a importância 

percebida quanto a formação 
do tomador de decisões. 

Nove entre 10 entrevistados possuem curso superior, destes, 2 
possuem mestrado; 

É um factor importante só que não essencial para o processo de 
internacionalização da empresa; 

Há uma carência por desenvolvimento de competências especificas 
para internacionalizar. 

A formação por si só não é suficiente. É 
necessário que o tomador de decisões conte 
com outras competências complementares. 

---------- 

Orientação 
internacional 

Perceber quais são as principais 
fontes de orientação 

internacional dos tomadores de 
decisão. 

A orientação internacional pode advir de uma série de fontes 
distintas; 

A experiência prévia no exterior pode ser considerada um 
diferencial. 

---------- 

V – A maior parte da orientação 
internacional é, na maior parte, fruto da 

observação de processos noutras 
empresas 

Tolerância a riscos 
Definir a importância da 

tolerância a riscos por parte dos 
tomadores de decisão 

A tolerância deve ser alta, procurando, sempre que possível, 
minimizar os riscos através da procura por informações e 

alternativas; 

As respostas de duas empresas comprovam 
que, de acordo com a percepção dos gestores, 

é possível também internacionalizar com 

FS – Todas as empresas afirmam que a 
tolerância deve ser alta e os riscos 

difíceis de serem minimizados. 
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Os riscos existentes dependem de mercado para mercado, assim 
como a necessidade de minimizá-los. 

baixos riscos. 

In
ov

aç
ão

 e
 

co
nh

ec
im

en
to

 
te

cn
ol

óg
ic

o 

Tecnologias no estado 
da arte e TIC 

Avaliar a importância da 
tecnologia no estado da arte e 

das TIC para a 
internacionalização das PME 

Acompanhar a tecnologia no estado da arte aplicável ao negócio, 
principalmente quando específico para o desenvolvimento de 

produtos e serviços é essencial; 
Muitas vezes o cliente não percebe a existência de tais tecnologias, 

só que são uma importante fonte de diferencial competitivo; 
As TIC podem ser fonte de inovação organizacional e fomentar a 

agilidade nos processos, assim como aumentar as competências dos 
colaboradores. 

A internet representa uma ferramenta 
poderosa para as PME; 

Todas possuem um site como, ao menos, 
montra da empresa; 

A internet pode, ainda, ser utilizada como 
ferramenta do negócio e como canal de 
comunicação com clientes, parceiros e 

fornecedores. 

FS – Em geral dão mais importância 
para a aplicação das TIC em processos 

da empresa; 
SP / FS – Todas as empresas 

consideram as TIC importantes para a 
gestão da informação e do 

conhecimento. 

R
ed

es
 d

e 
re

la
ci

on
am

en
to

 

Origem das redes 
Identificar a predominância da 

origem das redes das PME 
entrevistadas 

As redes de relacionamento são de predominância nacional ou 
internacional; 

Redes de relacionamento internacionais dependem do interesse e 
porte das empresas; 

Há alguma dificuldade em estabelecer redes 
de relacionamento em Portugal; 

 
---------- 

Relações colaborativas 
Elencar os tipos de relações 

colaborativas de maior 
importância para as PME 

As relações colaborativas com os clientes e com institutos de I&D 
são as mais importantes; 

Colaboração com outras empresas do sector, com empresas do 
mesmo sector e com centro de formação profissional também são 

muito importantes. 

---------- 

FS – Menor importância as parcerias 
em redes 

DP – Maior número de relações 
colaborativas 

Localização geográfica 
Identificar a importância da 

localização geográfica para as 
redes ou para outros factores 

Não há ligação entre a localização geográfica e importância para o 
estabelecimento de redes de relacionamento. 

Estar em Portugal é apontado como um factor 
de desvantagem, por acarretar em dificuldade 
de deslocamento para vender noutros países; 

Apenas para uma empresa a localização 
geográfica é benéfica em termos de transporte 

de materiais 

---------- 

Tabela 8 – Principais resultados das entrevistas qualitativas 
Fonte: O autor 
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7.2 Proposta de modelo teórico de internacionalização 

A análise das entrevistas, em conjunto com as principais conclusões sobre cada 

dimensão e assunto abordado permitem propor um modelo de internacionalização a partir da 

revisão da literatura e dos principais aspectos identificados durante o estudo empírico. A 

Figura 21 retrata o modelo completo, sendo que cada uma de suas componentes é alvo de 

explicações e considerações neste capítulo. 

 

Figura 21 – Modelo de internacionalização para PME Portuguesas com componentes de serviços 
Fonte: O autor 

O modelo de internacionalização proposto está dividido em três partes, cada uma 

representando um diferente momento no processo de internacionalização das PME 

Portuguesas: (1) Mercado Doméstico, onde a empresa desenvolve actividades restritas ao 
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mercado nacional, (2) pré-internacionalização, que representa o interesse da empresa em 

desenvolver actividades noutros países e as principais componentes para sua evolução e (3) 

internacionalização, momento no qual a empresa já opera noutros mercados. 

A seguir o modelo é detalhado através da decomposição e explanação, em separado, 

de suas 3 partes. 

7.2.1 Mercado doméstico 

De acordo com a definição de internacionalização de empresas dada por Borini (2006) 

toda PME que opera no mercado doméstico deve deixar de trabalhar nos limites do mercado 

doméstico desse mercado e passar a procurar mercados estrangeiros. Esse processo, se não for 

bem conduzido, pode levar a empresa a desistir de internacionalizar ou mesmo a tomar 

decisões que irão prejudicar o negócio da empresa. 

A primeira parte do modelo de internacionalização, conforme sugere a Figura 22, 

contextualiza os primeiros passos tomados por uma empresa no sentido da 

internacionalização. 

 

Figura 22 – Modelo – Componente do mercado doméstico 
Fonte: O autor 

De acordo com Bell (2003), os ambientes interno e externo exercem alguma influência 

no processo de internacionalização das empresas por meio de factores que estimulam a 

operação noutros mercados. Neste modelo o mesmo conceito foi adoptado, extrapolando-o, 

no entanto, como um factor de importante influência não apenas para motivar o processo de 

internacionalização como também para contribuição no processo de preparação para a 

internacionalização, ou seja, na etapa de pré-internacionalização. As entrevistas sustentam, 

por sua vez, que os factores oriundos do ambiente interno são mais determinantes para 

viabilizar a internacionalização da PME. 
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É a partir do mercado doméstico que as PME Tradicionais iniciam o seu processo de 

internacionalização. De acordo com Bell (2003) este tipo de empresas possui um carácter 

mais reactivo, conservador e com foco maior, a partida, no mercado doméstico do que no 

internacional. Desta forma, faz-se necessário que este tipo de PME identifique a necessidade 

de internacionalizar, retratados no estudo empírico como razões para internacionalização. 

A Figura 23 sumariza os principais orientadores externos e internos de acordo com os 

resultados das entrevistas realizadas. 

 

Figura 23 – Principais orientadores externos e internos para PME Portuguesas 
Fonte: o Autor 

Os principais orientadores externos, dentre as razões para internacionalizar avaliadas 

durante as entrevistas, foram a necessidade da procura por mercados mais rentáveis do que o 

Português e o reduzido tamanho do mercado nacional. Já como principais orientadores 

internos o estudo empírico apontou que a vontade em aproveitar as características superiores 

dos produtos, a ambição internacional da gerência ou administração e os baixos custos de seus 

produtos / serviços são os principais motivadores para a internacionalização da empresa. 

Tanto os orientadores internos quanto os orientadores externos podem despertar o interesse da 

PME Tradicional em internacionalizar-se.  

A partir desse momento a empresa passa, através da figura e orientação do(s) 

tomador(es) de decisão da empresa, a buscar segurança durante a próxima etapa, aqui 

denominada de pré-internacionalização, cujos resultados irão, ou não, levar a empresa a 

internacionalizar. 
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7.2.2 Pré-internacionalização 

Esta etapa, fundamental para a elaboração dum plano de internacionalização tem, 

como demonstra a Figura 24, o tomador de decisões como responsável pelo processo e 

orientação da empresa. 

 

Figura 24 – Modelo – Componente da pré-internacionalização 
Fonte: O autor 

Um gestor com maior orientação internacional tem maior probabilidade de tanto de ser 

exposto a factores e oportunidades que levam a exportar quanto de ser capaz de percebê-los. 

O balanço entre a percepção dos riscos associados à exportação e a tolerância em assumir tais 

riscos conduz a empresa, ou não, a exportar (Wiedersheim-Paul et al., 1978). Da mesma 

forma, as entrevistas evidenciaram a importância da orientação internacional e de uma grande 

tolerância a riscos por parte do tomador de decisões da empresa. Experiência profissional 

prévia que tenha dado ao gestor competências para internacionalizar são, da mesma forma, 

importantes, mas, não essenciais. O estudo realizado aponta, ainda, para a influência da 

formação académica do tomador de decisões no processo de internacionalização e para uma 

abertura cultural, ou seja, uma postura flexível e empática frente à diversidade cultural 

encontrada em países no exterior. 

As empresas, orientadas pelas decisões de seus tomadores de decisão, procuram no 

ambiente externo, informações sobre os mercados de destino e sobre o processo de 

internacionalização para aumentar sua segurança. Os resultados das entrevistas apontam para 

dois tipos de fontes que são potencialmente importantes para a aquisição de informações e, 

consequentemente, para a redução dos riscos. Tais tipos de fontes são caracterizados no 

modelo por sua natureza bilateral e unilateral no fluxo de informações. 
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Como fontes de informação bilaterais as redes e relações de parceria desempenham 

um papel fundamental. De acordo com Johanson e Vahlne (2003) as redes de contactos 

desempenham um papel fundamental no processo de internacionalização das empresas, 

principalmente nos primeiros estágios. Na análise dos resultados das entrevistas é, da mesma 

forma, evidente a importância das redes para aumentar a segurança e a identificação de 

oportunidades por parte das empresas. Estas fontes de informação sobre o processo de 

internacionalização da empresa, por sua natureza bilateral, permitem absorver uma maior 

quantidade de informações e conhecimentos de forma a aumentar, de acordo com alguns 

entrevistados, a vantagem competitiva da empresa. 

Por outro lado, as fontes de informação unilaterais representam, neste estudo, uma 

importante característica das PME Portuguesas internacionalizadas. Independentemente do 

tipo de PME, o estudo apontou a uma procura por informações de forma autónoma por uma 

parte significativa das empresas entrevistadas. Noutras palavras, as PME Portuguesas 

internacionalizadas recorrem a fontes de informação disponíveis “a todos” para avaliar a 

possibilidade de internacionalizar. Destaque neste processo para a internet, bibliotecas 

académicas, feiras e congressos, sempre dependendo da pró actividade da empresa para a 

obtenção de tais informações. 

Apenas identificar e captar as informações requeridas para aumentar a segurança da 

empresa e viabilizar sua internacionalização não é suficiente. Há uma série de outros aspectos 

que devem ser trabalhados e desenvolvidos no ambiente interno para permitir a empresa a 

assegurar todas as componentes e segurança necessárias potenciando, assim, as vantagens 

competitivas que a permitirão concorrer e sobreviver no mercado externo. 

Affonso (2008) defende que algumas empresas acabam por perder sua vantagem 

competitiva inicial porque aquelas situadas noutros países podem confrontá-las com uma 

maior competitividade, oriunda de numa melhor estrutura. Sabendo disso, as PME 

Portuguesas entrevistadas apontaram, neste estudo, as principais vantagens competitivas que 

as permite sobreviver e prosperar nos mercados externos. São elas: Contar com custos 

competitivos, garantir a qualidade dos produtos e serviços, suportar processos e relações com 

o uso de tecnologias da informação e comunicação, estar sempre ao corrente, assim como 

utilizar tecnologias no estado da arte e, reconhecido como essencial por unanimidade entre os 

respondentes, contar com recursos humanos qualificados e motivados para suportar a 

internacionalização da empresa. 
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É nesta etapa, ainda, que o modelo contempla a entrada de start ups que irão tornar-se 

born globals. Dado ao facto de que elas, em sua maioria, iniciam suas operações voltadas ao 

mercado exterior considera-se que elas já estão, desde o nascimento, em busca do 

desenvolvimento de suas vantagens competitivas e de informações que lhes permitam 

ingressar directamente nos mercados externos. 

Como marco fundamental para a transição da segunda para a terceira, e última, etapa, 

a de internacionalização, o modelo aponta para a decisão crítica de internacionalizar a ser 

tomada pelo gestor. Para Johanson (2006) a internacionalização faz parte de um processo 

gradual e é consequência do facto de identificar, explorar e aproveitar as oportunidades, e que 

a decisão de aproveitar ou não tais oportunidades depende do stock de conhecimento 

existente. 

7.2.3 Internacionalização 

A terceira etapa inicia, conforme pode-se ver na Figura 25, com a decisão de 

internacionalizar tomada pela empresa. 

 

Figura 25 – Modelo – Componente da internacionalização 
Fonte: O autor 

A empresa então deve identificar, em caso de dispor de mais de um produto ou 

serviço, quais produtos, serviços e características que melhor atenderão as necessidades dos 

mercados onde pretendem ingressar. Freire (1997) afirma que a elaboração de uma matriz de 
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produtos e mercados permite melhor adequar a estratégia de internacionalização às vantagens 

e desvantagens competitivas da empresa. 

Da mesma forma, a correcta identificação do modo de entrada em determinado 

mercado garante um correcto balanceamento entre os benefícios e custos específicos do 

mercado de interesse (Anderson & Gatignon, 1986). Os modos de entrada utilizados pelas 

empresas entrevistadas foram: exportação directa, indirecta, licenciamento, joint-venture, 

abertura de escritório comercial e investimento internacional. Assim, o modelo contempla a 

possibilidade da escolha de diferentes modos de entrada para qualquer tipo de mercado, 

sempre adequado a estratégia da empresa. 

Um aspecto fundamental do modelo de internacionalização proposto é a necessidade 

de elaborar objectivos e estratégias formalizadas para o processo de internacionalização. 

Durante as entrevistas ficou evidente a importância percebida de tal prática por parte dos 

gestores só que, por outro lado, também são notáveis os prejuízos em que a falta dos 

objectivos e estratégias formalizadas podem acarretar. 

A partir da elaboração de tais objectivos e estratégias a empresa procede para a entrada 

do mercado. Uma vez internacionalizada a ela deverá efectuar uma frequente avaliação dos 

objectivos, estratégias e resultados para o mercado em questão podendo, se necessário, alterar 

o modo de internacionalização ou mesmo os produtos e serviços com os quais concorre. 

No limite, caso os objectivos não estejam sendo atingidos e os resultados 

insatisfatórios, a empresa pode optar por iniciar um processo de desinternacionalização, 

focando seus recursos novamente no mercado doméstico. 

A última vertente contemplada pelo modelo de internacionalização proposto é a 

possibilidade de que, para além dos orientadores internacionais, a experiência em mercados 

onde a empresa já opera levem a identificação de novos mercados e oportunidades 

submetendo, assim, a empresa a um novo ciclo de interesse, aprendizagem e planeamento 

para a expansão de suas actividades internacionais. 
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8 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS DE TRABALHO FUTURO  

Este trabalho objectivou o desenvolvimento dum modelo de internacionalização 

adequado à realidade das PME Portuguesas que incorporem uma componente de serviços em 

sua realidade. Identificou-se, ainda, as principais etapas e factores de influência que 

contribuem para a internacionalização das PME e, através de um estudo empírico, foram 

avaliadas as dinâmicas de internacionalização adoptadas pelas empresas entrevistadas. 

Desta forma, mesmo se tratando de um estudo qualitativo, elaborou-se um modelo que 

está adequado frente aos factores identificados durante a revisão da literatura e a análise das 

entrevistas realizadas. O modelo contempla as principais etapas do processo de 

internacionalização, sob uma óptica genérica e aplicável a todas as componentes de serviços 

identificadas, assim como também permitiu a caracterização dos principais factores que 

influenciam a internacionalização das PME em cada fase de sua internacionalização. 

Uma vez que este trabalho foi desenvolvido como parte do projecto FADIS - 

Ferramentas de Apoio à Decisão para a Internacionalização de Serviços, que tem como tem 

como objectivo a elaboração de ferramentas de apoio à decisão para a internacionalização de 

serviços, foi possível contar com a participação das dez PME para a sua realização através da 

figura do próprio tomador de decisões, que em 90% dos casos, tratava-se do CEO ou dono. 

Isso permitiu retratar com maior precisão os factores apresentados nos modelos e, dessa 

forma, assegurar uma maior aderência com a realidade das PME Portuguesas. 

Apesar da impossibilidade de extrapolação dos resultados a outras empresas 

decorrente da condução do estudo empírico através da aplicação de métodos qualitativos, será 

possível validar a eficiência do modelo e sua aplicabilidade em nível estatístico através do 

desenvolvimento das próximas etapas do projecto FADIS, já que o modelo aqui proposto é 

fundamental para a elaboração dos requisitos de internacionalização que serão avaliados e 

quantificados junto a uma amostra significativa de empresas. 

Por se tratar de um trabalho que envolve uma série de etapas que, mesmo a literatura 

disponível, não consegue retratar com precisão e consenso, representou um desafio em sua 

elaboração, dado ao facto que a aderência com a realidade depende, para além duma análise 

teórica, de validação e sustentação científica, nem sempre existente para todos os factores 

analisados pelo curto espaço de tempo disponível. Seria ideal, ainda, para além de dispor de 

mais tempo para a realização do trabalho, contar com uma maior abertura e exposição por 
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parte das PME Portuguesas já que, muitas vezes, é evidente a falta de tempo ou interesse de 

seus tomadores de decisão quanto a realização de estudos de carácter académico e/ou para a 

melhoria do próprio sector ou país. Mesmo o acesso a informações ou condições para uma 

melhor observação por muitas vezes é dificultado. 

Como próximos passos a serem tomados no contexto do projecto FADIS, o modelo 

será base para a identificação dos requisitos associados a cada uma das etapas e factores de 

influência apresentados. Tais requisitos serão, por sua vez, validados junto a outras empresas 

já internacionalizadas e irão compor uma estrutura que permitirá o desenvolvimento de um 

plano de internacionalização aplicável a PME Portuguesas. 

Este processo irá, desta forma, alimentar um sistema de benchmarking que está a ser 

desenvolvido por um dos parceiros no projecto garantido, assim, uma correcta avaliação da 

aplicabilidade do modelo e, por sua vez, permitirá uma frequente readequação a eventuais 

diferenças com a realidade identificadas. 
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 Anexo A:Guião de Entrevista Qualitativa 

Guião de Entrevista Qualitativa – Preâmbulo – Projecto FADIS 

Antes de mais, muito obrigado por ter aceitado participar neste estudo no âmbito do projecto FADIS 
(Ferramentas de Apoio à Decisão na Internacionalização de Serviços Técnicos). 

O projecto é resultado de uma candidatura no âmbito dos projectos I&DT, Projecto em Co-Promoção, do 
QREN. Ele integra uma parceria constituída em consórcio envolvendo empresas e entidades de I&DT que 
actuam activa e complementarmente em seu desenvolvimento, designadamente INESC Porto e Catim (ambas 
entidades do SCTN), AIMMAP (associação do sector) e a Sistrade, empresa produtora de software. 

ÂMBITO 
Com foco no apoio às PME Portuguesas nos processos de internacionalização dos seus serviços uma vez que 
pelas especificidades que apresenta constitui um tema ainda muito pouco trabalhado, o que associados à 
importância crescente dos serviços na economia atribuem uma relevância e pertinência excepcionais a este 
projecto. 

OBJECTIVOS 
O projecto FADIS visa apoiar os processos de internacionalização via investimento directo estrangeiro de 
serviços técnicos através da investigação relativamente ao apoio a ser prestado às PMEs. Consiste em 
auxiliar as PMEs na avaliação e tomada de decisões relativamente aos seus negócios internacionais de 
prestação de serviços. A elaboração de indicadores KPI (Key Performance Indicators) e de um modelo de 
maturidade com os requisitos específicos de internacionalização das PMEs permitirão, através de uma 
ferramenta de benchmark a ser desenvolvida, avaliar o estado do processo de internacionalização em que as 
PMEs se encontram. 

Os resultados do FADIS irão ser explorados, primeiramente e em curto prazo, através da aplicação em 
empresas individuais do sector que colaborem no projecto. Posteriormente, em médio prazo, a criação de 
uma plataforma Web interactiva permitirá a participação de outras empresas. 

Através do FADIS pretende-se: 

a) Alavancar as PMEs para a oferta de uma gama de produtos de maior valor acrescentado, de maior nível tecnológico, 
adequada às necessidades cada vez mais actuais dos seus clientes; 

b) Aumentar o nível de internacionalização e rentabilidade das PMEs nacionais.  
RESULTADOS 
 Uma ferramenta de benchmarking em internacionalização de serviços técnicos, especialmente vocacionadas para 

PMEs; 
 Uma ferramenta de auto-diagnóstico da situação das empresas; 
 Uma ferramenta de apoio à decisão no processo de internacionalização de serviços técnicos; 
 Uma plataforma Web de uma comunidade prática onde também serão disponibilizados das ferramentas anteriores. 
NOTA COMPLEMENTAR:  

A entrevista terá a duração máxima de 1 hora, e realizar-se-á, em regime presencial, nas instalações da 
empresa; 

A estrutura da entrevista divide-se em 3 dimensões: Historial da empresa, Estratégia de Internacionalização 
e Análise da Dinâmica dos Factores (Estratégia e Competitividade, Tomadores de Decisão, Inovação e 
Conhecimento Tecnológico e Redes). 

Para cada dimensão, são introduzidas várias questões, algumas das quais contemplam já opções tipificadas 
de resposta. Para garantir a recolha de informação detalhada é, porém, sempre pedido ao entrevistado que 
fundamente a sua ou as suas opções de resposta. 
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