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RESUMO  

  
Título: O desafio da internacionalização: as principais barreiras enfrentadas pelas PME do Norte 

de Portugal. 

 

Num contexto em que a globalização assume um papel decisivo nas relações económicas e 

empresariais, as empresas têm de conseguir garantir a sua sustentabilidade, encontrando um novo 

posicionamento estratégico. Apesar dos benefícios da integração global, a quebra das barreiras 

comerciais obrigada as empresas a serem mais flexíveis, dinâmicas e atualizadas nos seus processos e 

procedimentos operacionais. 

Esta dissertação pretende contribuir para o estudo da atividade internacional das pequenas e 

médias empresas portuguesas da região Norte de Portugal, pela importância que as PME assumem não 

só na economia portuguesa, mas também na economia europeia, avaliando as principais barreiras 

encontradas por estas durante o processo.  

Para a avaliação das principais barreiras à internacionalização, procedeu-se à recolha de dados 

primários através de questionários a 13 pequenas e médias empresas localizadas no Norte de Portugal. 

Numa primeira fase, foi feita uma análise do começo das operações internacionais e, de seguida, uma 

análise das operações atuais das empresas, de maneira a perceber quais foram as principais dificuldades 

encontradas no início da atividade internacional, quais as que permanecem como entrave e se essas 

dificuldades são efetivamente impeditivas à concretização de negócios internacionais. 

Os resultados da investigação mostraram que a maior dificuldade interna tinha a ver com a falta 

de recursos humanos capacitados, ao passo que a maior dificuldade externa tinha a ver com as diferentes 

regulamentações nos mercados. Constatou-se também que, apesar do planeamento prévio de entrada 

nos mercados internacionais e do elevado empreendedorismo, as barreiras à internacionalização podiam 

realmente impossibilitar a concretização de negócios internacionais. Ainda assim, estas pequenas e 

médias empresas encontram-se internacionalizadas nos cinco continentes, com perspetivas de evolução 

nos mercados internacionais e de olhos postos no mundo. 

 

Palavras-chave: Barreiras, Internacionalização, Pequenas e Médias Empresas, Região Norte de Portugal 
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ABSTRACT 

 
Title: The challenge of internationalization: the main barriers encountered by the SME of the 

North of Portugal. 

 

In a context in which the globalization assumes a decisive role in the economic and business 

relations, companies must be able to guarantee their sustainability finding a new strategical positioning. 

This dissertation intends to contribute to the study of the international activity of the small and 

medium enterprises of the North of Portugal, exploring the main barriers encountered by them during the 

process of internationalization, once these SMEs assume a very important role, not only in the Portuguese 

but also in the European Economies. 

For the study of the main barriers to internationalization, primary data was collected, presenting 

the same survey to 13 small and medium enterprises located in the North of Portugal. 

First, the beginning of international operations of those companies was analyzed and, thereafter, 

another review to their current operations, in order to understand what main objections were encountered 

at the initial phase of the international activity, which ones are remaining as obstacles and/or if there are 

some new difficulties preventing the internationalization to happen. 

The results of the investigation showed that the major internal difficulty was the unqualified or 

not abled human resources, while the greatest external difficulty was the distinct governances of the 

different markets. It was also found that despite the prior planning of entry into international markets and 

high entrepreneurship, barriers to internationalization could prevent companies from achieving their 

international goals. However, these small and medium enterprises are present in all five continents with 

expectations to keep and develop their activities in international markets. 

 

Key-words: Barriers, Internationalization, Small and Medium Enterprises, North of Portugal 
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INTRODUÇÃO 
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A opção pela área de Negócios Internacionais – escolha ditada pelo meu particular interesse em 

temas de natureza internacional e apetência em estabelecer e articular relações interpessoais – conduziu 

à busca de um tema que consolidasse não só os meus conhecimentos académicos, mas também os 

profissionais. 

 O facto de ter como base de estudos uma licenciatura em Línguas e Relações Empresariais e o 

facto de trabalhar diretamente com a internacionalização das Pequenas e Médias Empresas (PME), 

sedimentou em mim um interesse acrescido pelas relações empresariais e internacionais das PME 

portuguesas. 

 Com o crescimento constante das economias mundiais, as empresas passam a ter uma 

preocupação maior em garantir a sua sustentabilidade e vantagem competitiva nos mercados. A quebra 

das barreiras comerciais, facilita por um lado o acesso à conquista de novos mercados, por outro lado 

obrigada as empresas a encontrar um novo posicionamento estratégico para estar no mercado global.  

 O debate sobre a globalização e as transformações da economia mundial não datam de hoje, os 

processos passados da globalização assentaram sempre na liberalização comercial, através da troca de 

bens e serviços. Atualmente, a par da globalização dos mercados, assistimos à globalização da produção, 

ao aumento da relevância do comércio intraindustrial, à livre circulação de capitais e de informação e ao 

enorme crescimento do comércio dos serviços.  Esta abertura gradual ao exterior tem-se revelado uma 

condição imprescindível para a economia dos países. Diferentes graus de abertura tendem a gerar 

diferentes performances de crescimento das economias e das empresas também.  

Hoje em dia, o ambiente dos negócios internacionais é impulsionado por duas tendências que 

reduziram substancialmente os custos de transação da expansão em mercados externos. A primeira é a 

globalização dos mercados associada à crescente homogeneização das preferências dos compradores 

em todo o mundo, facilitando os negócios internacionais ao simplificar o desenvolvimento e 

posicionamento de produtos em mercados estrangeiros. A segunda tendência são os avanços nas 

tecnologias de informação e comunicação, métodos de produção, transporte e logística internacional que 

têm vindo a reduzir os custos das transações comerciais e facilitado o crescimento extraordinário no 

comercio internacional. A difusão generalizada do e-mail, da internet e das tecnologias relacionadas fez 

da internacionalização uma opção mais viável e económica (Liesch & Knight, 1999). 

Tendo em conta que são as empresas que criam e desenvolvem negócios e, assim, tornam 

possível as trocas comerciais internacionais, são também elas que estão sujeitas às barreiras e às 

oportunidades criadas. O comercio internacional tornou possível não só a troca de bens e serviços entre 
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os territórios, como potenciou a internacionalização das empresas, ao derrubar obstáculos difíceis de 

transpor (Fernandes, 2013). Ainda assim, nem todas as barreiras são transponíveis, inibindo a atuação 

e estabelecimento de negócios além-fronteiras, como se poderá verificar neste estudo. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 Neste capítulo é feito um enquadramento teórico sobre a temática, abordando algumas das 

definições do conceito de internacionalização, as principais correntes teóricas que tentam explicar o seu 

processo e as motivações que levam as empresas em optar por esta via de crescimento. 

 

2.1 Conceito de Internacionalização 

 O conceito de internacionalização pode ser explicado como a atuação de forma crescente e 

continuada do envolvimento de uma empresa e das suas operações para além da delimitação geográfica 

do seu mercado de origem (Hill, Kim, & Hwang, 1990).  

Neste seguimento, o processo em si consiste na movimentação de fatores de produção, tais 

como transferências de capital, desenvolvimento de projetos em cooperação com parceiros estrangeiros 

ou de, forma mais simplificada, através da comercialização dos seus produtos e/ou serviços noutros 

países (Abrantes, 1999). 

 A internacionalização pode ser conseguida através de um processo gradual, em que a empresa 

aumenta progressivamente o seu envolvimento no exterior, de acordo com o conceito de distância 

psicológica, isto é, a internacionalização é organizada segundo fatores que aproximam a empresa ao 

mercado alvo, como a semelhança na língua, cultura ou sistemas políticos. Neste sentido, as empresas 

têm maior tendência por escolher mercados culturalmente mais próximos e que apresentem menores 

riscos (Johanson & Wiedersheim‐Paul, 1975; Johanson & Vahlne, 1977). 

Também existe a perspetiva de a internacionalização poder ser um processo menos lento, no 

caso de as empresas já serem fundadas com intuito e direção internacionais, baseada numa visão global 

dos mercados. Estas empresas desenvolvem desde muito cedo os recursos necessários para atingir as 

metas internacionais a que se propõem, acelerando o processo de internacionalização (Knight & 

Cavusgil, 2004). 

 Para compreender melhor o conceito de internacionalização, uma vez que este é bastante 

complexo e, na verdade, não existe uma única e primorosa definição, torna-se relevante abordar as 

correntes teóricas que procuram explicar as diferentes formas de internacionalização no âmbito deste 

trabalho. 
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2.2 Teorias da Internacionalização 

As primeiras teorias sobre a internacionalização surgiram no decorrer das décadas de 50 e 60 

do século XX, como uma consequência da análise da atividade internacional de diversas empresas 

multinacionais, que, por conseguinte, deram inclusive origem às teorias económicas. À parte das 

mesmas, a partir dos anos 70 foi realizada uma investigação nos países nórdicos, onde foram analisadas 

e revistas as dinâmicas do processo, tendo como estudo amostral pequenas empresas destas economias 

menos abertas, dando origem às teorias comportamentais (Ruzzier, Hisrich, & Antoncic, 2006). 

 Segundo algumas revisões de literatura, as teorias podem seguir duas linhas de pesquisa.  De 

um lado estão as abordagens com base em critérios económicos, nas quais as escolhas sobre os locais 

e os modos de operação internacional são efetuadas com o objetivo de otimizar os lucros e os retornos 

financeiros. Noutro lado encontram-se as abordagens com base em critérios comportamentais, onde o 

processo de evolução está diretamente relacionado com os tomadores de decisão (atitudes, perceções, 

comportamentos) e é orientado para a redução do risco de para onde expandir e como o fazer (O. 

Andersen & Buvik, 2002). 

 Mais à frente serão aprofundadas as principais teorias de abordagem comportamental, 

nomeadamente a Teoria dos Estágios, a Teoria das Redes e a Teoria do Empreendedorismo 

Internacional. 

 

2.3 Teoria dos Estágios (Modelo de Uppsala) 

O modelo de Uppsala é mais aplicado a empresas de pequena e média dimensão, ainda que 

possa ser aplicado a empresas de grande dimensão. Esta teoria surge numa tentativa de colmatar as 

falhas de muitos outros modelos existentes que se centravam apenas na internacionalização das grandes 

empresas. 

Esta teoria defende que a internacionalização decorre de um processo de aprendizagem em que 

a empresa investe recursos gradualmente à medida que adquire conhecimentos sobre determinado 

mercado internacional de maneira incremental.  

Este modelo foi criado por pesquisadores da Universidade de Uppsala em meados da década 

de 70 (Johanson & Wiedersheim‐Paul, 1975; Johanson & Vahlne, 1977). Estes autores observaram que 

as empresas seguiam um padrão gradual de internacionalização, iniciando a sua expansão internacional 

através de pequenos investimentos em mercados culturalmente mais próximos, aproveitando a 

aprendizagem e obtenção de conhecimento sobre estes mercados, para expandir para outros 

culturalmente mais distantes. 
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Nesta lógica de estágios, os autores desconstruíram a ideia integral em quatro etapas principais, 

designadamente:  

• Estágio 1: a empresa possui uma atividade de exportação irregular, vendendo diretamente para 

o novo mercado. 

• Estágio 2: a empresa realiza vendas por via da exportação através de representantes (agentes). 

• Estágio 3: a empresa estabelece uma subsidiária comercial no estrangeiro. 

• Estágio 4: a empresa estabelece uma unidade de produção no exterior, podendo ser própria ou 

resultante de formas contratuais (Otto Andersen, 1993). 

Consegue-se facilmente perceber a evolução gradual do investimento e comprometimento de 

recursos aplicados no mercado externo. A adoção desta abordagem diminui os riscos e as incertezas 

para as empresas. Assim, o montante de recursos investido no mercado-alvo está, por sua vez, 

dependente do grau de conhecimento da empresa a respeito desse mercado. 

Johanson e Wiedersheim-Paul dão também relevância ao papel desempenhado pela distância 

psíquica entre o país de origem e o país de destino. A distância psíquica é definida como as principais 

diferenças percebidas entre os valores, educação e práticas de gestão dos dois países. Os autores 

observaram que as empresas com pouca experiência preferiam iniciar a sua internacionalização em 

mercados culturalmente mais próximos (Johanson & Wiedersheim‐Paul, 1975).  

Por sua vez, e já em 2002, Cyrino acreditava que a empresa aplicasse uma lógica na escolha 

dos mercados externos. Com a saturação do mercado interno, seria de esperar que as empresas 

procurassem um mercado alternativo, externo, promissor e com maior potencial. Contudo, o mesmo não 

foi observado. As empresas estudadas pelo autor não procuravam os mercados realmente mais 

promissores, uma vez que esses mercados eram mercados sofisticados com clientes que possuíam 

níveis de exigência mais elevados e com uma concorrência maior e mais agressiva. Portanto, este 

mercado sofisticado apresentava uma barreira à entrada destas empresas (Cyrino, 2002). 

A dificuldade prende-se com o desconhecimento do mercado no que diz respeito à sua estrutura, 

à língua falada, às preferências dos clientes, ao modo de operar, à legislação e normas técnicas. Todos 

estes fatores direcionam a empresa para uma escolha mais comum de mercado. Mais tarde, Cyrino et 

al, observaram que a estratégia de entrada em países com estruturas de mercado e de regulação mais 

semelhantes aos seus de origem resultavam de um esforço mais prudente de adaptação por parte das 

empresas, o que lhes permitia experimentar novas formas de atuação de forma gradual, obtendo 

aprendizagem e conhecimento para futuras operações (Cyrino, A.B.; Barcellos, 2006). 



8 
 

Contudo, este mesmo autor alertou para o facto de que “a proximidade estrutural dos mercados 

(…) muitas vezes esconde a complexidade das adaptações necessárias e as dificuldades de colocá-las 

em prática” (Cyrino, A.B.; Barcellos, 2006). O autor justifica que algumas empresas não alcançaram as 

suas expectativas de desempenho internacional ao partir do pressuposto redutor de que o mercado alvo 

era uma simples extensão do seu próprio mercado. Esses resultados deram origem ao modelo de 

Uppsala baseado em três pressupostos: 

• A falta de conhecimento é o maior obstáculo em processos de internacionalização. 

• O conhecimento necessário à internacionalização é principalmente adquirido através das 

operações atuais da empresa em determinado mercado. 

• A empresa internacionaliza as suas operações investindo em recursos de forma gradual. 

Com base nestes pressupostos, Johanson e Vahlne, em 1977, introduzem dois conceitos para 

explicar o seu modelo: o conhecimento sustentado na experiência e aprendizagem das atividades da 

empresa e o comprometimento de recursos fruto das oportunidades ou ameaças existentes no mercado 

(Johanson & Vahlne, 1977). 

A desconsideração de aspetos como as características do produto, da indústria e do mercado, 

da concorrência e de fatores estratégicos são algumas das críticas apontadas ao modelo de Uppsala. 

Existem também várias críticas baseadas no processo sequencial, uma vez que muitas empresas jovens 

aceleram o processo de internacionalização entrando diretamente em mercados psicologicamente 

distantes. 

Mais recentemente, em 2005, Li et al, concluem que as tecnologias da informação e da 

comunicação, ao contribuirem para um mundo mais homogéneo, fazem com que o rápido 

desenvolvimento das mesmas torne possível o conhecimento do mercado, o qual deixa de ser adquirido 

não só através da experiência, mas também através de outros meios, como a comunicação interpessoal 

e com outras empresas nacionais internacionalizadas e empresas internacionais (Li, Y. e Nkanseh, 

2005). 

 

2.4 Teoria das Redes 

A teoria das redes evolui a partir do Modelo de Uppsala e explica a internacionalização utilizando 

os laços cognitivos e sociais que ocorrem entre os agentes que se relacionam. 

Esta teoria foi desenvolvida por vários autores, dos quais se destacam Johanson e Mattsson, que 

já em 1988 afirmavam que as empresas não adquirem conhecimento sobre os mercados externos 
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sozinhas, mas sim integradas numa rede de relacionamentos, com quem vão partilhando e ampliando 

os seus conhecimentos (Johanson & Mattsson, 1988). 

Esta teoria defende que o sucesso da internacionalização depende das redes e alianças 

estratégicas desenvolvidas em redes internas e externas. A rede interna resulta do relacionamento de 

uma organização com as suas subsidiárias. A rede externa é o resultado do relacionamento de uma 

organização com os seus parceiros, tais como fornecedores, clientes, distribuidores, instituições de 

pesquisa, entre outros (Bjorkman, 2000). 

O processo de criação de conhecimento não é apenas criado pelas próprias atividades da 

empresa, resulta também das atividades dos parceiros e da forma como esses parceiros, ao possuírem 

outros relacionamentos, expandem a base de conhecimentos das empresas  (Johanson & Vahlne, 2009). 

A utilidade e o valor dos recursos de cada agente são determinados pela forma como contactam e 

interagem com os outros, uma vez que são desenvolvidos através das suas relações (Ford & Mouzas, 

2013). 

Em 1993, os pioneiros Johanson e Mattson sugeriram que o sucesso da organização em entrar 

em mercados internacionais é mais dependente dos seus relacionamentos nos mercados, do que 

propriamente do país escolhido ou das características culturais do mesmo. O conceito foi apoiado por 

mais autores, que defendem que o sucesso na seleção do mercado externo e no modo de entrada nele 

é condicionado, maioritariamente, pelas oportunidades criadas pelos contactos em rede do que apenas 

por decisões estratégicas (Coviello & Munro, 1995).  

Os autores Zain e Ng, por sua vez, afirmam que as redes servem para motivar a intenção inicial 

de internacionalização das empresas, o que permite às empresas superar as limitações de recursos 

humanos e financeiros, fornecer informações sobre o mercado, dar acesso a relacionamentos adicionais 

e canais estabelecidos e ajudar as empresas a obterem credibilidade inicial. Numa visão mais 

abrangente, dependendo da posição ocupada pela própria empresa dentro da rede, serão então definidas 

as suas oportunidades e ameaças e as suas consequentes estratégias de atuação (Zain & Ng, 2006). 

Os laços que compõem as redes podem ser classificados de formais, informais e intermediários. 

O primeiro corresponde ao relacionamento com parceiros de negócios, ao que passo que o segundo 

corresponde a amigos e familiares. Os intermediários podem ser organizações de promoção, 

organizações de feiras, ou seja, facilitadores de conexão entre o comprador e o fornecedor (Coviello & 

Munro, 1995). 

O domínio e a experiência das redes apresentam-se como imperativo no processo de 

internacionalização, uma vez que proporcionam visibilidade para o exterior e promovem a troca de 
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informação internamente. Neste modelo, a vantagem competitiva de uma empresa deve ser medida 

obviamente pelos recursos que tem à disposição, mas também pela sua capacidade de mobilizar 

recursos de outras empresas. 

 

2.5 Teoria do Empreendedorismo Internacional 

O empreendedorismo internacional está relacionado não só com a criação de negócio, mas 

também na forma de expansão internacional do mesmo. É uma temática contemporânea desenvolvida 

por McDougall e Oviatt no final da década de 1980, dando relevância ao papel do empreendedor e à 

capacidade de inovação como fontes de vantagem competitiva (McDougall, Shane, & Oviatt, 1994). 

No empreendedorismo internacional, o risco está no investimento realizado para corresponder 

ao mercado internacional, na negociação com os compradores que, muitas vezes, não têm garantias de 

pagamento e no modo de entrada no exterior (Welch & Luostarinen, 1988). 

A atitude face ao risco, além de ser um fator preponderante na literatura clássica do 

empreendedorismo, tem vindo a ganhar espaço nos estudos de internacionalização. Em 2009, Tajeddini 

e Mueller argumentam que o comportamento de enfrentar os riscos faz parte das características do 

empreendedor (Tajeddini & Mueller, 2009). O autor Mitgwe também dá relevância ao papel do indivíduo, 

sob a forma de alguém que é inovador, proativo e que assume riscos que conduzem à criação de valor 

e acesso a novas oportunidades (Mtigwe, 2006). Na tabela 1 que se segue são analisados diferentes 

conceitos de empreendedorismo internacional construídos por vários autores ao longo dos anos. 

 

Tabela 1 – Conceitos de empreendedorismo internacional (Fonte: os autores listados) 

Autores Destaque Conceito Críticas 

McDougall (1989) e 

Coombs et al (2009) 
Internacionalização 

“Desenvolvimento de novas empresas 

internacionais ou start-ups que desde o início se 

comprometem com negócios internacionais, 

assim têm as suas operações de domínio como 

internacionais desde os estágios iniciais de 

operação da firma” 

- Restrito às novas empresas e 

start-ups 

. Internacionalização ocorre no 

início das operações 

Oviatt e McDougall (1994) 
Recursos 

competitivos 

“Uma nova empresa internacional é como uma 

organização de negócios, que desde o início, visa 

obter uma significativa vantagem competitiva a 

partir da utilização dos recursos e da venda de 

resultados em vários países” 

- Restrito às novas empresas 

- Internacionalização ocorre no 

início das operações 

Oviatt e McDougall (1994) 

e Zahra e George (2002) 

Vantagem 

competitiva 

“Empreendedorismo internacional é a 

descoberta, a adoção, a avaliação e a exploração 

de oportunidades, além das fronteiras nacionais, 

para criar produtos e serviços futuros”  

- Oportunidades além-fronteiras 

- Criação de produtos e serviços 

(inovação) 
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Atendendo às várias definições de cada abordagem, entende-se que o empreendedorismo 

internacional é resultante do processo de exploração de oportunidades internacionais, da inovação, da 

atitude face ao risco e também do desenvolvimento de recursos competitivos por parte do empreendedor, 

para obter vantagem competitiva com a internacionalização (Moraes, Carla, & Siqueira, 2012). 

É importante considerar que todas as teorias e modelos apresentados ao longo do tempo têm 

as suas falhas e limitações. 

 

2.6 Motivações para a Internacionalização 

Podemos questionar o que leva as empresas a optar por ingressar no mercado externo. 

Atualmente, é quase imperativo estar presente no mercado internacional para alcançar oportunidades 

de crescimento e reduzir tendencialmente a dependência do mercado doméstico. 

As empresas vêem na internacionalização oportunidades cuja atratividade no mercado interno 

tende a esgotar num curto espaço de tempo, como a exploração de competências únicas da empresa e 

a oportunidade de enfrentar competidores domésticos que atuam além-fronteiras. As motivações poderão 

tanto ser internas como externas à empresa. 

Segundo Guerras Martin e Navas Lopéz, em 2015, as motivações internas estão relacionadas 

com os seguintes fatores: a redução de custos, nomeadamente na aquisição de matérias-primas, mão-

de-obra, melhores condições de acesso a capital e a um sistema fiscal mais favorável; a procura de 

novos recursos, designadamente recursos naturais, mão-de-obra mais especializada, melhores 

Zahra e George (2002),  

Mitgwe (2006) e Coombs 

et al (2009)  

Processo 

“Processo pelo qual os mercados internacionais 

são usados na descoberta, criação e/ou 

exploração de produtos e serviços futuros” 

- Processo 

- Mercados internacionais 

Zhara e George (2002), 

Dimitratos e Plakoyiannaki 

(2003),  Oviatt e 

McDougall (2005) e 

Mitgwe (2006)  

Oportunidades 

internacionais 

“Empreendedorismo internacional é um 

processo de toda a organização que está 

incorporado na cultural organizacional da 

empresa e que procura, por meio da exploração 

de oportunidades no mercado internacional, 

gerar valor” 

- Cultura organizacional da 

empresa 

- Oportunidades no mercado 

internacional 

- Geração de valor 

Zahra e George (2002) e 

Mitgwe (2006) 
Inovação 

“O processo de descoberta criativo e exploração 

de oportunidades que se encontram fora dos 

mercados domésticos de uma empresa na busca 

de vantagem competitiva” 

- Descoberta do modo criativo 

- Inovação do empreendedorismo 

- Oportunidades fora do mercado 

doméstico 

Mitgwe (2006) Atitude face ao risco 

“Um processo de criação de valor exercido pela 

gestão corajosa no qual o comprometimento 

individual, inovador, pró-ativo, o comportamento 

favorável a enfrentar riscos, projetado para 

processar oportunidades de negócios no exterior, 

apresentadas pelas imperfeições e sucesso do 

mercado multinacionais e por recompensas 

financeiras e não-financeiras” 

- Criação de valor 

- Gestão corajosa 

- Inovação 

- Proatividade 

- Propensão ao risco calculado 

- Oportunidades no exterior 



12 
 

infraestruturas, situação geográfica mais favorável, entre outros; o tamanho mínimo eficiente, pois em 

algumas atividades as vendas nos mercados domésticos são insuficientes para sustentar um tamanho 

ótimo da empresa; a diminuição do risco global, através da distribuição das atividades da empresa por 

diferentes países; e por fim, a exploração de recursos e capacidades únicos e internos de cada empresa. 

Como motivações externas, estes autores apontam diferentes aspetos como: o ciclo de vida da indústria, 

uma vez que aquando da estagnação do mercado onde atuam, as empresas são impelidas a procurar 

novos mercados que ainda estejam nas fases iniciais desde ciclo; a procura externa, em casos em que 

os mercados externos são incapazes de satisfazer a procura local; o seguimento do cliente, que 

consequentemente, e após a internacionalização da sua empresa, faz com que surja uma aproximação 

às empresas clientes da mesma; e a globalização da indústria, aproveitando as oportunidades de um 

mercado global (Guerras-Martín & Emilio Navas López, 2015). 

Segundo Czinkota e Silva, em 2003, as empresas dividem-se em duas categorias relativamente 

à internacionalização. As empresas podem ser pró-ativas, desejando encontrar na internacionalização 

vantagens em termos de lucro, vantagens tecnológicas, compromisso de gestão, produtos únicos, 

informação exclusiva e benefícios fiscais. Já as empresas reativas são estimuladas por oportunidades e 

ameaças que afetam o normal funcionamento da empresa e de onde advêm motivações pela pressão 

da concorrência, excesso de capacidade produtiva, saturação do mercado doméstico, proximidade dos 

clientes e dos portos de desembarque (Czinkota et al.,1999; Silva, 2003) 

Dunning é o autor de uma proposta sobre as motivações que levam à internacionalização e que 

foram construídas sobre a teoria do Paradigma Eclético. O autor distingue quatro tipos de motivações: a 

procura de recursos (específicos, muitas vezes inexistentes no seu país de origem), a procura de 

mercados (ambição de chegar a novos consumidores com o objetivo claro de aumentar as suas vendas), 

a procura de eficiência (investimentos orientados para a busca de menores custos de produção e 

aumento de produtividade) e, por último, a procura de ativos estratégicos (investimentos para a aquisição 

de novos recursos e novas competências) (Dunning, 2001). 

Uma das características a ter em conta nas PME portuguesas é a composição da gestão de topo 

que, na maior parte das vezes, é assumida por membros familiares e onde as motivações empresariais 

poderão ser confundidas com as motivações familiares. 

 É também importante salientar que o impacto de uma má gestão e uma má utilização dos 

recursos por parte de uma PME no seu processo de internacionalização, naturalmente irá ter 

consequências mais pesadas do que se se tratasse de uma grande empresa. Assim, a tomada de decisão 
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deverá ser sempre conduzida por motivações concretas e bem definidas por parte da administração e 

gestão de topo em benefício da estrutura empresarial. 

Um estudo da Comissão Europeia de 2010 apontou diversos fatores que influenciavam a 

internacionalização das PME, dos quais se destacam os seguintes: 

• O tamanho do mercado e o número de empresas internacionalizadas: quanto menor for o país, 

mais as PME são internacionalizadas. 

• A atividade internacional e a idade das empresas, dado que quanto mais antiga for uma PME, 

mais envolvida estará com os mercados internacionais. 

• As PME que utilizam o comércio online estão mais ativas internacionalmente (Comissão 

Europeia, 2010).  

A influência de todos os fatores acima mencionados, aliada ao perfil dos gestores, à dimensão 

da empresa e à rede de contactos em que a empresa está inserida, pode ser a principal impulsionadora 

e instigadora da decisão de internacionalizar ou de reforçar a posição da organização no mercado 

internacional. 
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3. ETAPAS DO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

Quando as empresas decidem, por diversas razões e motivações, expandir a sua atividade para 

os mercados externos, estas devem possuir um plano estruturado para abraçar este desafio sem 

comprometer a empresa. Para tal, a organização deverá conseguir responder às questões inerentes à 

internacionalização, que irão direcionar as operações do processo de “o quê?”, “para onde?” e “como?” 

(Silva, 2003). 

 

3.1 Análise dos Recursos 

Depois do levantamento das razões e motivações para a internacionalização, as empresas 

devem verificar se estão devidamente preparadas para iniciar este processo. 

Deverá ser feita uma análise aos recursos para identificar os fatores que são fonte de vantagem 

competitiva e os que podem prejudicar a sua performance quando se concretizar a expansão 

internacional. 

Viana e Hortinha, em 2005, atentam para a importância dos recursos da empresa. Estes autores 

propõem que a empresa faça a si mesma alguma perguntas. Será que a empresa está dotada dos 

recursos produtivos para fazer face à procura dos mercados externos? Será possível flexibilizar os 

produtos para os adaptar às necessidades destes mercados? Terá a empresa capacidade financeira em 

realizar investimentos? Haverá necessidade de se efetuarem alterações na estrutura da organização para 

enfrentar este desafio? Se sim, quem serão os colaboradores responsáveis por este processo? Os 

recursos humanos já existentes serão suficientes e serão as suas qualificações as necessárias para as 

tarefas propostas? Todas estas são questões preponderantes no momento de levantamento de 

informação (Carlos Viana; Joaquim Hortinha, 2005; Moreira, 2014) 

 

3.2 Seleção e Estudo dos Mercados 

A escolha do mercado é uma das decisões mais importantes no processo de internacionalização 

e, portanto, requer ponderação e estudo prévio. É necessário proceder a uma análise dos fatores 

políticos, económicos, sociais, tecnológicos e legais do mercado onde se pretende entrar e assim evitar 

erros comuns de internacionalizar para mercados aparentemente “mais simples”. 

Para Viana e Hortinha existem dois critérios essenciais na seleção do mercado: a escolha 

oportunista das empresas quando escolhem um mercado externo (que se adequa principalmente a 

pequenas e médias empresas exportadoras com baixo grau de internacionalização) e a escolha 

sistematizada que é pensada, estruturada e orientada, geralmente, para mercados com enormes índices 
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de crescimento (que se aplica sobretudo a grandes empresas com elevado grau de internacionalização) 

(Carlos Viana; Joaquim Hortinha, 1997). 

O autor Hollensen, apoia igualmente as premissas anteriores, sendo que também acredita que 

existe uma dicotomia entre as pequenas e as grandes empresas no momento da escolha dos mercados. 

As pequenas empresas são muito recetivas a estímulos vindos de fora, isto é, o mercado selecionado 

será um ato pontual que resultará de uma oportunidade que surge do mercado externo. Já as grandes 

empresas possuem mais informação, assim como recursos, sendo que a seleção do mercado alvo irá 

recair na exploração das potencialidades de crescimento (Svend Hollensen, 2011). 

Griffin e Pustay consideram que a empresa deve avaliar o ambiente político e legal do mercado 

em que pretende ingressar, analisar os potenciais concorrentes e as características socioculturais do 

mercado. Deverá também avaliar os custos, os benefícios e os riscos inerentes da entrada no novo 

mercado (Ricky W. Griffin, 2005). 

A recolha de informação para um estudo de mercado alvo deve ser feita segundo critérios de 

eleição que irão ser utilizados para a triagem e selecionar também as fontes de informação preferenciais 

a serem utilizadas. O autor Johanson, em 1997, apresenta um modelo em sequência para a seleção do 

mercado, tendo como base a análise de diversos fatores socioeconómicos. Primeiramente, a 

identificação e caracterização do país, com a análise das taxas de crescimento da população, do PIB per 

capita e de outros indicadores demográficos, fatores culturais e sociais, ambiente e estabilidade políticos, 

distância geográfica e abertura do mercado para relações comerciais. Nesta fase poderá verificar-se de 

imediato quais os mercados que apresentam barreiras muito difíceis de ultrapassar ou mercados que 

não sejam tão atrativos. Posteriormente à análise macroeconómica, é aconselhado uma análise sectorial 

mais específica. Mais à frente, passa-se ao estudo do potencial do produto e à análise das suas forças e 

fraquezas, envolvendo a identificação dos consumidores e das suas necessidades e padrões de consumo. 

Mais a fundo, deve ter-se em conta um levantamento dos preços praticados no mercado, da reputação 

das marcas concorrentes, da avaliação do próprio produto nesse mesmo mercado e dos canais de 

distribuição. Por fim, com os países resultantes desta seleção final, importa avaliar as barreiras existentes 

à entrada nestes mercados, como restrições às importações e movimentações de capitais, impostos 

alfandegários, acordos comerciais, certificações obrigatórias, para além de se procurar a existência de 

incentivos ao investimento estrangeiro e de benefícios fiscais que possam ser concedidos (K. Johansson, 

1997). 
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As conclusões sobre a aceitação do produto e a acessibilidade dos mercados permitirá efetuar 

uma estimativa de custos de entrada e de distribuição, construir uma previsão de vendas e uma análise 

do potencial crescimento da empresa no mercado. 

Com esta recolha de informações, Viana e Hortinha afirmam que será possível às empresas, a 

partir do ajuste entre o mercado que faça um melhor uso das vantagens competitivas e simultaneamente 

o que represente menores riscos, hierarquizarem as suas preferências consoante a atratividade dos 

mercados e tomar uma decisão (Carlos Viana; Joaquim Hortinha, 2005). 

 

3.4 Modos de Entrada  

A escolha do modo de entrada é uma ação também ela de grande relevância, uma vez que as 

estratégias escolhidas contemplam os objetivos, as metas, os recursos e as políticas que irão direcionar 

os negócios da empresa e que deverão sustentar eficazmente as atividades da organização. 

Osland, Taylor e Zou acreditam que os modos de entrada no mercado internacional caracterizam 

o grau de risco, controlo e envolvimento que as empresas assumem. Neste contexto, existem três 

variáveis relevantes a considerar pela empresa: a quantidade de recursos necessários para cada modo 

de entrada, o controlo que a empresa possui no processo e o risco de transferência de tecnologia para 

mercados externos (Osland, Taylor, & Zou, 2001).  

Silva, pouco depois, divide os modos de entrada em três grandes grupos. No primeiro a 

exportação, podendo ser direta ou indireta. O segundo grupo é a contratação, podendo ser feita através 

de licenciamento, contrato de gestão ou subcontratação internacional. Por último, o investimento direto, 

podendo ser feito através de uma Joint Venture, alianças estratégicas ou propriedade total (Silva, 2003). 

Para as micro e pequenas empresas, esta escolha é naturalmente mais suscetível, uma vez que 

estas têm limitados recursos financeiros e humanos quando comparadas com multinacionais, 

dificultando-as em atingir estágios de internacionalização mais avançados. De seguida, será feita uma 

análise dos modos de entrada mais utilizados pelas PME. 

 

3.4.1 Exportação 

Segundo Kraus, a exportação é toda a venda de produtos (acabados, semiacabados ou matérias 

primas) para mercados fora do país de origem. A exportação é a via mais tradicional de 

internacionalização, sendo o modo de entrada considerado de menor risco e com reduzido envolvimento 

por parte da empresa, a qual pode ser direta, quando a empresa tem controlo sobre toda a operação ou 

indireta quando existem intermediários no processo (Kraus, 2000; Simões, 1997) 
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Viana e Hortinha referem que as empresas podem adotar diferentes estratégias na exportação 

direta. Poderão criar um departamento no país de origem das seguintes formas: tendo um departamento 

dentro da empresa responsável pelas exportações, tendo um departamento autónomo que controla e 

desenvolve as operações de exportação de forma independente ou através de uma filial de exportação 

que detém responsabilidade e autonomia sobre o processo. Outra estratégia passa por possuir agentes 

no exterior responsáveis pela venda dos produtos, possuindo apenas amostras até ao momento da 

encomenda final. A empresa poderá ainda operar através da criação de uma sucursal que está 

dependente da sede, não possuindo personalidade jurídica. Poderá também recorrer ao franchising de 

distribuição, isto é, a empresa assume-se como um canal de distribuição de produtos do franchisador e 

é utilizado quando uma empresa tem dificuldades em aceder a algum mercado (Carlos Viana; Joaquim 

Hortinha, 2005). 

Na exportação indireta, Hollensen considera que existem diferentes formas de entrar nos 

mercados externos como exportar através de agentes de compras que são representantes dos clientes 

e que querem importar à empresa. Neste tipo de exportação, a empresa não se envolve muito no 

processo, uma vez que o agente é responsável pelos pagamentos e movimentação do produto. A 

empresa poderá recorrer também a uma empresa de gestão de exportação, facilitando as operações, 

por exemplo, em mercados onde a legislação é rigorosa. Outra forma comum é o recurso a empresas 

de trading exportadoras, conhecidas por comprar mercadoria a um grupo de produtores com o intuito 

de revender noutros mercados. Estas últimas são bastante vantajosas, uma vez que a empresa produtora 

expande os seus mercados sem recorrer a qualquer estudo de mercado ou tratar de documentação legal. 

O piggyback ocorre quando uma empresa inexperiente relativamente às exportações pretende começar 

a exportar e recorre a uma empresa de maior dimensão, pagando-lhes uma comissão, o que facilita a 

entrada num novo mercado, e é por si só outra forma de exportação (Svend Hollensen, 2011). 

Neste modo de entrada, apercebemo-nos que existem várias vantagens e desvantagens. Na 

exportação direta existe um maior controlo nos processos, maior informação sobre os mercados, maior 

proteção da marca e das patentes. Contudo, também existe um maior risco, um aumento de custos, 

elevadas barreiras à entrada e um maior compromisso. Na exportação indireta, um dos grandes 

benefícios está diretamente ligado com a minimização do risco, do custo e do compromisso, podendo 

desta forma tirar partido de economias de escala. A grande desvantagem é a perda de controlo no 

processo, as margens de lucro serem baixas e não existir diferenciação do produto. 
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3.4.2 Licenciamento 

O licenciamento ocorre quando uma empresa (licenciadora) cede o direito (licença) a outra 

empresa (licenciada) de produzir ou comercializar determinado produto ou serviço numa determinada 

área, a troco de royalties. 

Martins refere que neste modelo, o licenciado tem acesso a fórmulas, patentes, produtos, 

marcas ou peças da empresa licenciadora (Martins, 2011). É um processo vantajoso para ambas as 

partes já que o licenciador entra em novos mercados facilmente e o licenciado adquire o know-how do 

produto ou serviço que irá comercializar (Ilhéu, 2009). 

O licenciamento é utilizado em grande parte por empresas que possuem conhecimentos 

tecnológicos avançados ou uma imagem de marca consistente e que pretendem rentabilizar essa 

vantagem competitiva, sem investimento e sem risco. Este modo pode ser benéfico na medida em que 

é uma forma rápida de penetrar nos mercados difíceis, não requer um grande investimento e é uma 

alternativa à exportação se a concorrência aumentar. No entanto acarreta algumas desvantagens, 

nomeadamente o facto da empresa licenciadora ter pouco controlo sobre a empresa licenciada, o valor 

dos royalties ser reduzido ou a empresa licenciadora ter dificuldade em encontrar empresas que 

correspondam às suas expectativas (Carlos Viana; Joaquim Hortinha, 2005). 

 

3.4.3 Franchising 

O autor Lafontaine afirma que um contrato de franchising é um acordo entre duas empresas, 

em que uma das empresas concede o direito a outra de usar e comercializar o seu produto ou serviço e 

ainda providencia formação e acompanhamento na gestão do negócio. Em contrapartida, a empresa 

franchisada compromete-se a reger o negócio pelos padrões de gestão da empresa franchisadora. O 

pagamento é feito de duas formas: o primeiro tem o nome de franchise fee e corresponde ao valor que 

é pago no início do contrato. O segundo pagamento designa-se taxa de royalties e publicidade e é um 

valor variável consoante o volume de vendas (Lafontaine, 1992). 

Existem autores que defendem que o franchising é uma forma específica de licenciamento, já 

que o franchisador concede uma licença ao franchisado para comercializar os seus produtos numa 

determinada área segundo um modelo de negócio já existente (Carlos Viana; Joaquim Hortinha, 2005). 

Contudo, Simões acredita que apesar de haver semelhanças com o licenciamento, o franchising possui 

características mais comerciais e um carácter de negócio mais vincado. O autor afirma que existem 

quatro características que moldam o franchising: a imagem de marca, o conceito de negócio, o território 

definido e a relação continuada (Simões, 1997). 
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Para Viana e Hortinha, existem três tipos de franchising: franchising de produção, diretamente 

relacionado com a transmissão de conhecimento e know-how, licença de produção e direitos de 

comercialização do produto; franchising de distribuição, diretamente relacionado com a comercialização 

de produtos sob a marca do franchisador; franchising de serviços, diretamente relacionado com a 

exploração de uma insígnia, com transferência de know-how e métodos de gestão (Carlos Viana; Joaquim 

Hortinha, 2005). 
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4.  CONTEXTUALIZAÇÃO DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 

No seguimento da revisão de literatura sobre a internacionalização e as etapas do seu processo, 

importa realçar o caso específico das empresas portuguesas. Será feito um breve enquadramento teórico 

sobre estudos realizados anteriormente sobre a internacionalização de empresas portuguesas e ainda 

uma breve análise do contexto económico e do tecido empresarial português para melhor compreensão 

sobre a importância das pequenas e médias empresas. 

 

4.1 Enquadramento teórico da Internacionalização de Empresas Portuguesas 

Até à década de 70, as PME tinham um papel pequeno no debate sobre o desenvolvimento 

económico devido ao predomínio da produção em massa da época. Hoje em dia, a sua importância 

alterou-se, não pelo fim da produção em massa porque ela ainda se mantém nos dias de hoje em 

determinados setores de atividade, mas sim pela reestruturação do sistema industrial que permite a 

coexistência de diferentes sistemas de produção (Rovere, 2014). 

A literatura sobre as pequenas e médias empresas apresenta um debate importante sobre o 

papel inovador destas organizações, identificando características nas PME que não se encontram em 

empresas de grande dimensão. Segundo os autores Rothwell e Dodgson, tanto as PME como as grandes 

empresas têm vantagens para gerar e adotar inovações. Enquanto as grandes empresas têm vantagens 

materiais devido à sua maior capacidade de investigação e desenvolvimento (I&D), as PME têm 

vantagens comportamentais relacionadas com a sua maior flexibilidade e capacidade de adaptação a 

mudanças no mercado (Dodgson, M., & Rothwell, 1994). Além das atividades diversificadas e das 

estruturas flexíveis que estas últimas possuem, as PME podem operar em nichos que apresentam uma 

alta taxa de inovação tornando-as altamente competitivas no mercado (Rovere, 2014).  

No que diz respeito à internacionalização das empresas em Portugal, já foram feitos diversos 

estudos, contemplando vários setores de atividade ou diferentes temas de análise. Baseando-nos na 

pesquisa de Macedo, destacamos alguns estudos que irão ser mencionados nos parágrafos que se 

seguem (Macedo, 2010). 

O autor Machado, em 1993, focou no seu estudo a intensidade da atividade exportadora das 

empresas portuguesas e concluiu que estas dependiam de vários fatores, tais como a dimensão da 

empresa, a intensidade capitalista, o controlo assumido por estrangeiros, os gastos em I&D, o 

crescimento e vantagem comparativa setorial, o nível salarial, as qualificações dos trabalhadores e, por 

fim, o grau de concentração industrial (Machado, 1993; Macedo, 2010) 
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Destacamos também o estudo realizado pelos autores Dominguinhos, Buckley e Castro que 

analisaram o processo de internacionalização de grandes empresas, concluindo que, apesar da sua 

maior capacidade financeira e de recursos humanos, estas abordavam a internacionalização com uma 

postura prudente. Numa primeira fase, a entrada num mercado externo era realizada por via de 

exportações, normalmente através de um intermediário. Obtido este conhecimento, permitia avaliar a 

possibilidade de criação de subsidiárias e, mais tarde, de unidades de produção no mercado externo. A 

experiência internacional era, assim, fundamental para obter conhecimento, investir o número de 

recursos certos para uma progressiva diminuição do risco e compromisso com o mercado externo 

(Dominguinhos, 1997; Buckley, P. e Castro, 1999; Macedo, 2010). 

Por sua vez, os autores Simões e Castro, em 1999, concluíram também no seu estudo que a 

internacionalização da maior parte das empresas portuguesas se fazia de forma incremental. O 

investimento externo efetuava-se, normalmente, no seguimento de uma experiência de exportação 

(Simões, V. e Castro, 1999; Macedo, 2010). 

Os destinos escolhidos pelas empresas portuguesas têm merecido também uma atenção 

especial por parte dos investigadores. Um inquérito realizado por alguns autores a empresas portuguesas 

presentes no Brasil mostrou que o fator linguístico foi um fator decisivo no momento da escolha do 

investimento, o que foi comprovado a 100% por meio de inquéritos. Em alguns casos, este fator foi 

considerado como uma vantagem competitiva e a afinidade cultural como uma motivação para os 

investimentos no Brasil. Estes aspetos apontam para a importância da proximidade psicológica no 

processo de internacionalização conforme defendido pela escola de Uppsala. Neste caso específico, as 

afinidades históricas e linguísticas conduziram a uma sobrevalorização do mercado brasileiro, tendo 

levado empresas portuguesas a realizar investimento direto sem qualquer experiência de 

internacionalização prévia de baixo grau (Mendonça et al, 2001; Silva, J. et al, 2002; Macedo, 2010). 

Os autores Câmara e Simões, em 2007, estudaram o papel das redes sociais no processo de 

internacionalização de quatro PME de diferentes setores. Os autores concluíram que, numa fase inicial, 

as redes sociais desempenhavam um papel importante para a expansão internacional, facilitando a 

ligação das mesmas com os mercados externos e permitindo a obtenção de conhecimento sobre os 

mercados. Contudo, com o decorrer do tempo, estes benefícios dificilmente poderiam ser utilizados para 

uma ligação mais forte e segura ao mercado (Câmara, F. e Simões, 2007; Macedo, 2010). 

A autora Carneiro, em 2017, estudou as principais barreiras à internacionalização de PME no 

norte de Portugal e concluiu, por meio de entrevistas, que as principais barreiras internas sentidas pelas 

empresas tinham a ver com a falta de recursos humanos qualificados e o desconhecimento do mercado 



24 
 

externo, enquanto as principais barreiras externas tinham a ver com a concorrência encontrada nos 

mercados e as diferenças processuais (Carneiro, 2017). 

 

4.2 Contexto Económico e Tecido Empresarial Português  

Atualmente, tem-se assistido a uma evolução positiva da internacionalização das pequenas e 

médias empresas portuguesas.  A abertura de Portugal em relação ao exterior não foi sempre crescente 

e positiva, podendo ser explicado pelas condições da economia mundial agravadas, por exemplo, por 

volta dos períodos dos anos 90 e, mais tarde, pela crise económica e financeira de 2007, diminuindo 

assim a intensidade exportadora de Portugal (Fernandes, 2013). 

Ainda que a abertura ao exterior não tenha sido continuamente crescente e/ou positiva, 

atualmente Portugal regista níveis de crescimento nesse âmbito, acompanhando o cenário europeu. Isto 

deve-se fundamentalmente à redução dos custos de transporte e comunicação, ao aumento progressivo 

e acelerado da tecnologia, à eliminação de barreiras linguísticas e à eliminação de barreiras políticas 

económicas. As oportunidades aumentaram significativamente para as pequenas e médias empresas 

portuguesas e empreendedores de start-ups (Fernandes, 2013). 

A categoria das micro, pequenas e médias empresas é categorizada sob a forma expressa na 

tabela 2. 

Tabela 2 – Categoria das pequenas e médias empresas (Fonte: PORDATA, 2019) 

Dimensão Nº Funcionários Volume de Negócios Balanço Total 

Micro < 10 < 2 milhões < 2 milhões 

Pequenas < 50 < 10 milhões < 10 milhões 

Médias < 250 < 50 milhões < 43 milhões 

 

As empresas médias são caracterizadas por empregarem menos de 250 trabalhadores, o seu 

volume de negócio anual não exceder 50 milhões de euros ou o seu balanço de fecho de exercício não 

exceder 43 milhões de euros. Já a categoria das pequenas empresas é definida por empregar menos de 

50 pessoas, sendo que o seu volume de negócio não excede os 10 milhões de euros. Por sua vez na 

categoria das microempresas, estão contempladas as empresas com menos de 10 trabalhadores e um 

volume de negócio inferior a 2 milhões de euros (INE - PORDATA, 2019b). 

O tecido empresarial português é fortemente caracterizado por PME, representando 99,9% do 

total das empresas e representam 60% do volume total de negócios gerado, ou seja, cerca de 225 mil 

milhões de euros. As empresas que assumem especial protagonismo são as micro e pequenas empresas 

que constituem, respetivamente, 96,2% e 3,2% da totalidade acima descrita, face a um reduzido número 
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de empresas de média dimensão, que correspondem apenas a 0,5% da globalidade (INE - PORDATA, 

2019c). 

As PME geram cerca de 74,7% do emprego em Portugal, sendo o setor do comércio o principal 

empregador (21%), de entre os setores não financeiros. Quanto à fragmentação do mercado por regiões, 

os dados revelam que a maioria das empresas estão sediadas na região industrializada do Norte, 

representando 34% do total das empresas em Portugal (INE - PORDATA, 2019b). 

Segundo o estudo PORDATA, em 2017, existiam em Portugal 1 260 436 empresas, das quais 

68% eram empresas individuais e 32% sociedades (INE - PORDATA, 2019a). Existem transformações 

significativas no tecido empresarial português que se refletem, sobretudo, num maior 

empreendedorismo. Ainda assim, dados revelam que, apesar do aumento de empresas individuais (3,9%) 

e de sociedades (3,7%), a proporção destas empresas sobreviventes um ano após a sua constituição 

ficou-se nos 70% e as sobreviventes três anos após o nascimento corresponderam a 37,8% (IPAMEI, 

2017). Os dados do estudo de 2017 revelaram que a taxa de sobrevivência das sociedades foi muito 

superior à das empresas individuais em todos os anos. 

Atendendo à caracterização do mercado nacional, é fácil perceber o elevado espírito 

empreendedor Português, apesar das dificuldades em termos de capital e crédito na fase de arranque. 

Os escassos recursos limitam o acesso a novas tecnologias e à inovação, travando o desenvolvimento 

de potenciais novos negócios (Comissão Europeia, 2010; Moreira, 2014). Também é fácil perceber que 

as empresas portuguesas têm tendência por optar pela exportação direta como modo de entada nos 

mercados externos, uma vez que este tipo de estratégia exige menos recursos, sejam eles financeiros, 

humanos ou em termos de infraestruturas. 

Existe já um apelo crescente por parte dos gestores em pressionar os governos no sentido de 

obter mais apoios em setores específicos da economia portuguesa. Muitas políticas são postas em 

prática para promover a competitividade nacional, contudo também muitas têm falhado ou têm-se 

mostrado desajustadas (Porter, 1990). 
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5.  DIFICULDADES DURANTE O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

Neste capítulo serão abordadas as barreiras internas e externas à internacionalização que 

desencorajam, dificultam ou até mesmo impossibilitam o processo de atuação nos mercados externos.  

 

O processo de internacionalização das empresas é influenciado por barreiras endógenas (fatores 

internos da organização e/ou do país de origem) e por fatores exógenos (fatores externos e/ou 

encontrados nos mercados dos países de destino) (Moreira, 2014). 

Leonidou classifica as barreiras em 4 categorias: internas-domésticas, todo e qualquer problema 

intrínseco da empresa relacionado com o mercado onde está sediada; externas-domésticas, toda e 

qualquer dificuldade no mercado interno, mas que a empresa não controla; internas-estrangeiras, 

barreiras ligadas à estratégia de marketing para os mercados externos; e por último externas-

estrangeiras, barreiras não controláveis pela empresa nos mercados internacionais (Leonidou, 1995). 

Destaca-se um estudo feito por Cahen, Lahiri e Borini, em 2016, sobre as barreiras 

percecionadas por PME brasileiras ligadas à tecnologia ainda não internacionalizadas. A pesquisa 

exploratória foi feita através de dados qualitativos (estudos de caso) e dados quantitativos (questionários 

elaborados aos executivos das empresas) para identificar a perceção destes sobre as barreiras à 

internacionalização (Ribeiro Cahen, Lahiri, & Borini, 2016). 

Os questionários foram avaliados segundo a escala de Likert (de “não importante = 1” a “muito 

importante = 5”). Para tal, o estudo baseou-se em seis critérios que as PME de tecnologia brasileira 

deveriam possuir para fazer parte do estudo (o país de origem tinha de ser o Brasil, a idade não devia 

exceder os 10 anos, o tamanho deveria respeitar o de uma PME, as empresas tinham de ser 

independentes e não subsidiárias, tinham também de ter base tecnológica e, por último, deveriam ser 

empresas a atuar apenas no mercado doméstico e que não se encontrassem internacionalizadas no 

momento da pesquisa).  

Na tabela nº 3 apresentam-se os resultados do estudo organizado em três tipos de barreiras. 

Tabela 3 – Barreiras à internacionalização - estudo de Cahen, Lahiri & Borini (2016) 

Barreira ambiental Barreira Externa Alto custo de capital para iniciar operações internacionais; falta de 

incentivos e de apoio governamental; alta carga tributária no Brasil. 

Barreira de recursos Barreira Interna 

Dificuldades em oferecer produtos/serviços adequados às necessidades dos 

clientes internacionais; competências tecnológicas insuficientes ou 

inadequadas para competir em custos e qualidade; altos custos de 

produção. 

Barreira ao conhecimento Barreira Interna Barreiras linguísticas e recursos humanos incapacitados para operações 

internacionais. 
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Mais à frente no estudo, iremos perceber que as barreiras identificadas por estas empresas 

brasileiras ainda não internacionalizadas são as mesmas encontradas por empresas já 

internacionalizadas. 

 

5.1 Barreiras internas 

De notar que existem importantes barreiras intrínsecas à organização que poderão afetar, 

retardar ou impedir o sucesso competitivo no mercado internacional. 

A competitividade de uma nação depende da capacidade da sua indústria em inovar e atualizar-

se. A vantagem competitiva face aos concorrentes é criada pelo desafio imposto pela pressão dos 

mercados e pela necessidade de se distinguir e de se sobrevalorizar em detrimento das suas 

concorrentes. Esta distinção é sustentada pela capacidade de produzir vantagem competitiva localmente 

pelas diferenças nos valores, cultura, estruturas económicas, instituições e história de cada nação 

(Porter, 1990). 

Atualmente, a implementação de infraestruturas digitais e a gestão dos recursos humanos são 

um dos grandes desafios enfrentados pelas PME, além da questão do financiamento. Muitas empresas 

encaram a inovação com receio, contudo abordagens passadas tornaram-se institucionalizadas dentro 

das empresas como procedimentos operacionais padrão, no sentido de dar resposta às atividades 

outrora futuras (Porter, 1990). A capacidade de adaptação das empresas e dos seus recursos humanos 

ao novo mundo dos negócios é indispensável. Se a era digital é a grande impulsionadora da 

internacionalização, por que razão grande parte das PME não possui ainda maturidade ou know-how 

suficiente para abraçar a revolução digital? Um estudo interessante promovido pela PSE – Produtos e 

Serviços de Estatística – mostrou que mais de metade das empresas (61%) não tem uma estratégia 

digital (25%) ou são principiantes (36%) na utilização desta tecnologia. E ainda, de acordo com o 

International Institute of Management and Development, apenas 7% das empresas têm capacidade de 

interagir no mercado digital de forma produtiva e eficaz e que, até 2020, 40% das PME vão desaparecer 

devido à incapacidade de se adaptarem à era digital (PSE, 2018). As principais dificuldades enfrentadas 

pelas empresas na transformação digital estão relacionadas com os seus processos internos, 

nomeadamente a ausência de recursos humanos capacitados, a falta de sistemas de gestão 

especializados, a utilização ineficiente de canais de comunicação e a falta de cultura analítica.  

Tendo em conta que estas mudanças tecnológicas vieram alterar por completo o comportamento 

do consumidor e as empresas vêem alterada a forma de se relacionar e comunicar com o cliente final, 

é imprescindível que haja uma aposta na formação e recrutamento adequado para implementar e 
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enraizar novas estratégias dentro das organizações, através de planos de marketing digital e definição 

de métricas e indicadores de negócio (Porter, 1990). 

 Além dos fatores acima mencionados, também as características e personalidade da equipa de 

gestão terão um papel determinante no sucesso do processo de internacionalização, quanto maior for a 

sua disposição para correr riscos, maior será a probabilidade de entrada em novos mercados e de aposta 

em ferramentas inovadoras que possam sobrevalorizar o ambiente interno. 

A inovação é, sem margem de dúvida, uma fonte de vantagem competitiva e inclui não só as 

novas tecnologias, mas também as novas formas de planear, executar e competir. A inovação poderá 

ser um novo produto, um novo design, um novo processo, uma nova estratégia de marketing, uma nova 

forma de dar formação ou até provir de um indivíduo externo à empresa, seja de um determinado setor 

ou país, que consiga identificar oportunidades ou falhas através de uma perspetiva distinta. A inovação 

traduz-se num processo incremental e necessita de investimento em conhecimento, competências e 

ativos físicos. 

 

5.2 Barreiras Externas  

Numa fase inicial da internacionalização, Hollensen acredita que as principais dificuldades estão 

relacionadas com a falta de relações com os mercados externos, a ausência de compromisso, a 

inexistência de canais de distribuição, a ênfase da gestão no desenvolvimento do mercado doméstico e 

dos custos com a produção e distribuição (Svend Hollensen, 2011). Este autor subdivide ainda as 

barreiras à internacionalização em três grupos: riscos gerais do mercado, riscos comerciais e riscos 

políticos. No primeiro grupo consta a distância comparativa dos mercados, a concorrência com outras 

empresas, diferenças na forma de utilização dos produtos, diferenças linguísticas e culturais, diferenças 

nas especificações do produto para os mercados internacionais, complicações para encontrar o melhor 

distribuidor e a complexidade dos serviços de transporte para os compradores no exterior. Os riscos 

comerciais compreendem as dificuldades na obtenção de financiamento, a taxa de câmbio e a falta de 

pagamento dos clientes externos e, por sua vez, atrasos ou estragos na expedição ou distribuição dos 

produtos. Por último, os riscos políticos têm a ver com as restrições dos mercados externos, políticas de 

exportações domésticas e ausência de apoio do governo à superação de barreiras, como a falta de 

incentivos, elevado valor da moeda doméstica, tarifas elevadas para produtos importados, regulamentos 

e processos de importação intrincados, complexidade dos documentos comerciais, excesso de 

regulamentação para exportação e a existência de conflitos civis, guerras e revoluções que interrompem 

relações comerciais (Svend Hollensen, 2011). 
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Com a maturidade do processo, as empresas vão percebendo que os principais obstáculos são 

a compreensão das práticas comerciais nos mercados externos, a existência de padrões de consumo 

distintos em cada mercado, o recebimento do pagamento dos clientes externos e a dificuldade em 

encontrar representação adequada nesses mesmos mercados. E ainda que, a decisão de interromper a 

inovação ou melhoramento de processos e atividades trará vantagens a qualquer concorrente. Existem 

algumas vantagens antecipadas como o relacionamento com clientes, economias de escala nas 

tecnologias existentes ou a lealdade dos canais de distribuição que poderão ser suficientes para que uma 

empresa se mantenha estagnada com uma posição consolidada por anos ou até décadas. Contudo, 

mais cedo ou mais tarde, concorrentes mais dinâmicos encontrarão forma de inovar e ultrapassar essas 

vantagens. A única maneira de sustentar uma vantagem competitiva será atualizá-la, tornando-a cada 

vez mais sofisticada ao longo do tempo (Porter, 1990).
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6.  INVESTIGAÇÃO 

A metodologia de investigação estabelece o processo que irá dirigir a investigação definindo o 

objetivo do estudo, o método de recolha de dados, a população-alvo, a composição da amostra, a sua 

estrutura e divisão. 

 

6.1 Objetivo do estudo 

Para este estudo, e uma vez tratar-se de uma pequena amostra, optou-se por uma abordagem 

qualitativa utilizando como método o estudo de caso. A pesquisa qualitativa permite obter mais 

informações sobre a opinião dos participantes (Bryman & Bell, 2007). Quanto à sua natureza é utilizada 

a pesquisa básica e quanto aos seus objetivos é utilizada a pesquisa exploratória, uma vez que o objetivo 

principal deste estudo é identificar quais as principais barreiras encontradas no processo de 

internacionalização das PME do Norte de Portugal. 

 

6.3 Recolha de Dados 

Inicialmente tinha-se optado pelo método da entrevista com o objetivo de obter um contacto 

direto com o entrevistado e recolher o máximo de informações. Contudo, a falta de disponibilidade por 

parte dos gestores das empresas levou a que muitos solicitassem as questões via email. Esta fase de 

pré-teste confirmou a necessidade de reestruturação e objetividade das questões, tornando o que era 

numa primeira fase uma entrevista, num questionário. O pré-teste é a prova que consiste em verificar a 

eficácia e o valor das perguntas junto de uma amostra reduzida da população-alvo (Fortin, 2009). Assim, 

sentiu-se a necessidade de proceder a algumas alterações na formulação das questões para que as 

respostas recolhidas fossem de encontro aos objetivos do estudo e o vocabulário fosse o mais acessível 

e claro possível para o preenchimento não acompanhado do questionário.  

A recolha de dados foi então obtida pelo método do questionário e de administração direta 

preenchido pelo inquirido. As questões eram de resposta aberta e fechada, permitindo nalgumas 

questões que o inquirido construísse a resposta com as suas próprias palavras e noutras que 

selecionasse a opção de entre as apresentadas. Para a elaboração das questões, foram adaptadas 

algumas das questões de outras fontes e outras criadas de raiz, de modo a atingir os objetivos 

pretendidos.  
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6.2 População-alvo e Amostra Selecionada 

Os critérios selecionados para a escolha da população-alvo estão representados na figura 1. 

Figura 1 – Critérios de seleção da população-alvo 

As empresas teriam de estar sediadas na zona norte de Portugal, deveriam respeitar as 

condições de uma pequena e média empresa, tinham de ter negócios internacionais regulares e, por 

fim, representar um setor de atividade diversificado para a composição da amostra. 

A amostra deste estudo é constituída por 13 empresas, apesar dos esforços para que este 

número fosse mais elevado, tendo contactado inicialmente 30 empresas. 

Na tabela nº4, expõe-se a localização das empresas e os respetivos setores de atividade para 

melhor entendimento do universo da amostra. 

 

Tabela 4 – Amostra do estudo de caso 

Localização das Sedes Setores de Atividade 

Vizela Indústria de Malha e Confeção 

Escariz Produção de Fitas e Elásticos 

Maia Gabinete de Engenharia 

Vila Nova de Gaia Isoladores Cerâmicos 

Porto Gabinete de Engenharia & Arquitetura 

Braga Produção de Painéis 

Celorico de Bastos Estruturas Metálicas e Alumínio 

Vila Nova de Famalicão Confeção Têxtil 

Trofa Transitário 

Braga Comércio de Materiais de Construção 

Oliveira de Azeméis Fábrica de Calçado 

Perafita Trading Setor Alimentar 

Vila Nova de Gaia Gabinete de Engenharia 

 

6.4 Estrutura e Divisão do Questionário 

Quanto à sua estrutura, o questionário foi divido em 5 secções, nomeadamente a identificação 

do inquirido, a identificação da empresa, a caracterização do processo de internacionalização no início 

das operações (principais motivações, barreiras e estratégias), a caracterização do processo de 

Zona Geográfica Tamanho da Empresa
Estado de 

Internacionalização
Setor de Atividade
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internacionalização na atualidade (estratégias e principais barreiras internas e externas) e, por fim, o 

conhecimento dos mercados internacionais onde as empresas estão presentes, têm preferência em fazer 

negócios e, caso se aplique, os mercados que já abandonaram. 

Também foi tido em consideração o tempo de preenchimento do questionário, estimando que o 

mesmo seja preenchido entre cinco e sete minutos. A estrutura do questionário encontra-se em anexo 

para consulta. 

 Numa primeira fase, identificou-se o inquirido e o cargo ocupado pelo mesmo dentro da 

empresa. De seguida, procedeu-se à identificação e caracterização da empresa, questionando a 

antiguidade, o setor de atividade, a localização, o número de colaboradores, o volume de negócio anual 

e o estatuto, se se tratava de uma empresa familiar ou não familiar. 

 Na fase seguinte, caracteriza-se o surgimento da primeira oportunidade em realizar negócios 

com o mercado externo, quais as principais motivações em optar pela via da internacionalização, quais 

as principais barreiras encontradas e quais as estratégias adotadas para enfrentar este primeiro desafio. 

 No momento seguinte, analisa-se o processo de internacionalização atual das empresas, 

identificando o modo de entrada utilizado para realizar negócios internacionais, qual a vantagem 

competitiva assumida pelas empresas para fazer face aos concorrentes, quais as iniciativas tomadas 

pelas empresas para se manterem competitivas no mercado global e, finalmente, quais as principais 

barreiras internas e externas que dificultam os negócios internacionais na atualidade. 

Numa fase final, pretendeu-se saber em que mercados atuavam estas empresas, se já tinham 

abandonado algum mercado em virtude das barreiras encontradas e quais os mercados mais atrativos 

para realizar negócios internacionais. 
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7.  RESULTADOS DO ESTUDO 

7.1 Caracterização das Empresas 

Analisando as empresas por antiguidade, observa-se, através da figura 2, que 3 empresas 

iniciaram a sua atividade empresarial há menos de 10 anos. Em seguida, com idades compreendidas 

entre os 10 e 30 anos encontram-se 5 empresas e com idades compreendidas entre os 30 e 50 anos 

contabilizam-se 4 empresas. Por fim, com mais de 50 anos de atividade, existe 1 empresa. Conclui-se 

que a amostra é bastante diversificada quanto ao ciclo de vida das empresas.  

 

Figura 2 – Distribuição das empresas por antiguidade 

 

 

 

 

Relativamente aos setores de atividade, pretendia-se abranger uma variedade de indústrias, de 

maneira a perceber qual a correlação existente entre as diferentes áreas e a internacionalização. 67% 

das empresas pertence ao setor secundário que consiste na transformação de matérias primas em 

produtos de consumo ou máquinas industriais, enquanto 33% pertence ao setor terciário, 

correspondendo às atividades de comércio de bens e à prestação de serviços. 

Analisando a figura 3, percebe-se facilmente a predominância da Indústria Têxtil e da Indústria 

da Metalurgia e da Metalomecânica devido, sobretudo, à caracterização da região norte de Portugal como 

berço destas indústrias transformadoras. Em 2017, as exportações totais foram de, respetivamente, 

cerca de 5 mil milhões e 16 mil milhões de euros (Frasquilho, 2014). 
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Figura 3 – Distribuição das empresas por setor de atividade (%) 

 

 

 

 

 

 

 

O presente estudo focou-se na zona Norte de Portugal. Por casualidade, todas as empresas 

inquiridas situam-se entre os distritos de Braga (38%) e do Porto (62%) tal como indicado na figura 4. 

 

Figura 4 – Distribuição das empresas por localização geográfica (%) 
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No que diz respeito ao número de colaboradores nas organizações, 3 empresas têm menos de 

10 colaboradores, 6 empresas têm entre 10 a 50 colaboradores e, por fim, 4 empresas têm mais de 50 

colaboradores. As empresas com menos de 10 colaboradores são sistematicamente empresas que 

atuam no setor do comércio e dos serviços, enquanto as empresas com mais de 50 colaboradores atuam 

todas no setor da indústria, naturalmente por precisarem de mais mão de obra, como se pode verificar 

na figura 5. 

 

Figura 5 – Distribuição das empresas por número de colaboradores 

 

 

O volume de negócios anual das empresas que compõem a amostra tem alguma expressão. 

Observando a figura 6, conclui-se que 4 empresas têm uma faturação anual abaixo de um milhão e 5 

empresas faturam entre 1 a 9 milhões de euros por ano. Por sua vez, 4 empresas faturam mais de 10 

milhões de euros por ano. 

 

Figura 6 – Distribuição das empresas por volume de negócios anual 
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Se a administração das empresas portuguesas é fortemente caracterizada por advir de negócios 

familiares, este dado não se revelou neste estudo. Apenas 5 empresas derivam de negócios familiares 

como ilustrado na figura 7, enquanto 8 empresas afirmam não serem oriundas de empresas familiares. 

Salientamos, no entanto, que a amostra é bastante reduzida. 

 

Figura 7 – Distribuição das empresas segundo administração empresarial 

 

 

 

 

Depois desta análise preliminar sobre a caracterização das empresas que constituem a amostra, 

serão caracterizados os seus processos de internacionalização. 

 

 

7.2 Processo de Internacionalização (Início das Operações) 

 

A maior parte das empresas assume ter planeado a entrada no mercado externo, como 

observado na figura 8. 11 empresas afirmam ter planeado a internacionalização, ao passo que 2 

empresas afirmam ter acontecido de forma não planeada no seguimento de uma oportunidade vinda do 

exterior. Contrariamente ao que seria de esperar, as PME demonstraram ter tido motivações pró-ativas 

em relação à internacionalização, optando por um planeamento prévio antes de iniciar as suas operações 

internacionais. 
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Figura 8 – Surgimento de oportunidade de internacionalizar 

 

 

 

 

A figura 9 apresenta as motivações para a internacionalização reportadas pelas empresas. Uma 

das principais motivações para a tomada de decisão de internacionalizar teve a ver com a falta de 

oportunidades no mercado interno, ou seja, a saturação do mercado interno (35%). As empresas 

procuraram essencialmente manter e/ou aumentar o seu volume de negócio no mercado externo, tal 

pode ser explicado pela recessão económica vivida nos últimos anos e pela estagnação de determinados 

setores de atividade. 

A segunda razão nomeada pelos inquiridos com 23% das respostas recaiu no acompanhamento 

de parceiros além-fronteiras. As empresas vêem-se obrigadas a acompanhar os seus parceiros de 

negócio para se manterem competitivas no mercado global.  

Seguidamente, a globalização da indústria obteve 15% das respostas, enquanto a diminuição do 

risco global e a pressão da concorrência obtiveram, respetivamente, 8% das respostas. A globalização 

dos mercados levou as empresas a procurar novas formas de estar para se manterem competitivas no 

mercado global. A procura de recursos, a redução de custos e a proximidade dos clientes e portos de 

desembarque obtiveram, respetivamente, 4% das respostas dos inquiridos. Estas últimas características 

são, normalmente, associadas a empresas com níveis de internacionalização de elevado grau ou por 

empresas de maiores dimensões. 
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Figura 9 – Motivações à internacionalização (%) 

 

 

 

A figura 10 demonstra que, no início do processo de internacionalização, as barreiras 

encontradas pelas empresas foram tanto internas como externas à organização. 

No início da atividade internacional, as empresas depararam-se com alguns entraves durante as 

suas operações, estando no topo das dificuldades o entendimento do mercado externo com 25% das 

respostas e os recursos humanos não preparados também com 25% das respostas. O entendimento do 

mercado externo abrange o entendimento das necessidades dos consumidores, dos mercados e dos 

serviços oferecidos, tendo em consideração uma melhor performance e uma melhoria de custos por 

parte da empresa. Hoje em dia, as constantes mudanças que ocorrem no mercado obrigam as empresas 

a serem mais flexíveis na implementação das suas próprias mudanças (Garrido, Larentis, Alberto, & 

Rossi, 2019). Os recursos humanos são ativos da empresa que devem ser munidos das competências-

chave para um melhor desempenho no uso da digitalização e do e-commerce, que são hoje 

imprescindíveis nas novas formas de negócio. Segundo os inquiridos, as equipas não estavam de todo 

preparadas para se relacionar com o mercado externo referindo dificuldades ao nível das línguas 

estrangeiras, na formulação dos pedidos de encomenda, na informação a constar nos documentos 

oficiais, nos curtos prazos de encomenda e na organização interna. 

A legislação e normas técnicas aparece em terceiro lugar nas principais dificuldades encontradas 

com 21% das respostas. As empresas inquiridas assumem ter cometido alguns erros por falta de 

pesquisa e estudos de mercado, não tendo tido conhecimento prévio das diferentes regulamentações 

presentes nos mercados.  
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A capacidade financeira (14%) e a falta de capacidade produtiva (11%) são outros dos obstáculos 

encontrados pelas PME no início das suas operações. Muitas empresas referem não ter tido capacidade 

financeira para investir em mais ou diferentes equipamentos ou serviços para corresponder às 

expectativas do mercado externo. 

Por fim, a língua estrangeira e cultura do país com 4% das respostas, onde os inquiridos 

mencionam ter tido dificuldades ao nível de línguas estrangeiras e também culturais, nomeadamente na 

forma de relacionamento negocial que era distinta daquela a que estavam habituados no mercado 

interno. 

 

Figura 10 – Principais barreiras à internacionalização (Início do Processo) (%) 

 

 

 

A figura 11 ilustra as respostas dadas pelas empresas à questão sobre quais as estratégias 

adotadas para responder aos pedidos externos de forma eficiente. 29% das empresas responderam que 

nomearam uma pessoa ou uma equipa responsável pelos negócios internacionais, enquanto 24% afirma 

ter prestado formação aos seus colaboradores. Perante o mesmo cenário, 18% das empresas recrutaram 

novos colaboradores e 12% assume ter recrutado serviços externos de apoio à internacionalização. Com 

6% das respostas, uma das estratégias adotadas tem a ver com a realização de estudos do mercado-

alvo. Por fim, 12% das empresas assume não ter adotado nenhuma estratégia, realçando que uma das 

empesas foi criada propositadamente para o mercado internacional, não encontrando barreiras desde o 

início da sua criação, nem necessidade de adotar novas estratégias até ao momento. 
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Figura 11 – Estratégias adotadas para responder aos pedidos externos (%) 

 

 

 

 

7.3 Processo de Internacionalização (Atualidade) 

 

Atualmente, todas as empresas afirmam gerir os negócios internacionais internamente através 

de um departamento ou de uma pessoa responsável, como ilustrado na figura 12. 

 

Figura 12 – Gestão dos negócios internacionais 
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A figura 13 demonstra que a exportação por via direta e/ou indireta é o modo de entrada mais 

utilizado pelas PME inquiridas. Destaca-se, porém, o investimento estrangeiro realizado por 1 empresa, 

em muito, devido à sua atividade de negócio no ramo dos Transportes e Logística. 

 

Figura 13 – Modo de entrada no mercado externo (%) 

 

 

 

À questão sobre qual o fator competitivo das empresas, encontramos na figura 14 a classificação 

das respostas dadas. 38% das empresas responderam que a vantagem competitiva que possuíam era a 

qualidade do produto, ao passo que 25% responderam ter um preço competitivo em relação à 

concorrência. Por sua vez, 17% das empresas assume a especialização e diferenciação técnica das suas 

operações como fonte de vantagem competitiva. A posição geográfica de Portugal foi também nomeada 

como fator relevante em determinados setores de atividade contabilizando 8% das respostas. 

Similarmente, 8% das respostas relacionaram-se com a capacidade de resposta aos pedidos externos. 

E, por último, as certificações especializadas no ramo foram consideradas por 4% dos inquiridos. Na 

opção outras, uma empresa referiu a inovação como fonte de vantagem competitiva, ao passo que a 

tradição foi distinguida por outra empresa. 
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Figura 14 – Fatores de vantagem competitivo das empresas (%) 

 

 

 

Relativamente às iniciativas das empresas para melhorarem a sua performance no mercado 

internacional, 33% das empresas considerou fundamental apostar num plano estratégico de marketing 

e comunicação. Com a mesma percentagem, 33% considerou relevante a participação em eventos e 

feiras do setor para promover a empresa e estabelecer networking. 15% das empresas assume ter de 

recorrer a financiamentos públicos para se manterem competitivas e desenvolverem as suas atividades 

e 11% considera relevante estabelecer parcerias com associações e entidades públicas. Por fim, 7% 

procura financiamento privado para manutenção das suas operações. As respostas encontram-se na 

figura 15. 

 

Figura 15 – Iniciativas à internacionalização (%) 
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A figura 16 caracteriza as principais barreiras internas sentidas pelas empresas na 

internacionalização. A principal barreira interna sentida pelas empresas inquiridas tem a ver com a falta 

de recursos humanos capacitados (27%). Em termos de comparação com a figura 10, que caracteriza o 

início das operações internacionais, este obstáculo aparecia em segundo lugar (25%), ao passo que nos 

dias de hoje aparece no topo das barreiras internas. Conseguimos facilmente perceber a crescente 

importância na valorização dos recursos humanos capacitados dentro das organizações e o fator 

competitivo que eles representam em todas as operações. Com alusão às respostas dos inquiridos, 

subsiste a falta de recursos humanos conhecedores em línguas estrangeiras, lacunas no domínio das 

novas tecnologias de informação e no domínio dos sistemas de gestão e de marketing, persiste a reduzida 

flexibilidade nos procedimentos e a falta de capacidade de adaptação às rápidas mudanças que as 

empresas necessitam e a que estão sujeitas constantemente. 

A segunda dificuldade percebida pelas empresas tem a ver com a falta de capacidade de 

exploração de oportunidades comerciais (19%). Uma vez mais, este obstáculo está relacionado com os 

recursos humanos das empresas, mas não só. Segundo os inquiridos, muitas empresas demonstraram 

não conseguir explorar de forma eficiente as oportunidades comerciais no exterior, devido à carência no 

domínio das novas ferramentas de comunicação. A título de exemplo, o desconhecimento do uso de 

tecnologias de marketing digital e de redes sociais para conseguir perceber o que consumidor realmente 

procura e conseguir oferecer a melhor solução no momento certo; a nível comercial existe falta de 

conhecimento de novas plataformas comerciais que vão surgindo no mercado; ao nível operacional, as 

empresas admitem que, ainda que conhecedoras destas novas ferramentas, muitas vezes não 

conseguem disponibilizar ou recorrer a elas por falta de verbas, dando o exemplo de plataformas e bases 

de dados pagas, carro para deslocações, telefone, oportunidade de deslocações internacionais, 

recrutamento ou subcontratação de serviços competentes, pois estes requerem custos adicionais difíceis 

de suportar. 

A terceira barreira prende-se com as linhas de financiamento e acesso ao crédito (15%). É certo 

que as organizações têm dificuldade em financiar-se junto das instituições de crédito nos últimos anos, 

uma vez que existe maior dificuldade das instituições financeiras em concederem empréstimos por via 

da crise ocorrida, o que tem criado diversos constrangimentos no desenvolvimento do contexto 

empresarial português (Teixeira, Teixeira, & Mata, 2018). Muitas empresas inquiridas assumem ter 

algumas dificuldades de financiamento, sendo que algumas operações ou estratégias de melhoria 

deixam de ser postas em prática por falta de fundo de maneio. As condições comerciais são também 

elas afetadas quando se trabalha com clientes que trabalham com pagamentos a mais de 30 dias. As 
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empresas optam por assumir o risco e todos os custos associados quando têm essa possibilidade, caso 

contrário vêem-se obrigadas a rejeitar negócios por falta de liquidez. 

A quarta dificuldade tem a ver com planos de comunicação e marketing (12%). É fundamental 

ter uma visão clara dos mercados onde se pretende operar, de maneira a conhecer o mercado, os 

clientes, os hábitos de consumo, a concorrência e as oportunidades existentes. Torna-se evidente a 

necessidade de elaborar uma estratégia de marketing direcionada. A maior parte das empresas mostra-

se atualizada e realça a importância da formação e da presença online com estratégias devidamente 

preparadas, contudo nem todas possuem os meios e recursos humanos necessários, tendo necessidade 

de recrutar novos colaboradores capacitados ou de recorrer à subcontratação, o que, uma vez mais, 

acarreta custos adicionais e, muitas vezes, obrigada as empresas a deixarem de empreender nesse 

sentido e/ou retardar avanços e melhoramentos operacionais. 

A quinta dificuldade prende-se com a dependência de parceiros locais (12%). A dependência de 

fornecedores é, naturalmente, considerada uma fraqueza, podendo prejudicar, na maior parte das vezes, 

as relações comerciais. As empresas inquiridas têm um grau de dependência elevado com fornecedores, 

dificultando o cumprimento de prazos de entrega e fragilizando as relações comerciais com os clientes. 

Internamente, estes atrasos podem até condicionar produções inteiras, estagnar operações e gerar 

penalizações, elevando os custos internos das mesmas. 

Também uma das barreiras eleitas pelos inquiridos tem a ver com problemas linguísticos (8%). 

Ainda que o Inglês seja a língua universal, muitos países mantêm a preferência pelo contacto na língua 

oficial do país. Algumas empresas inquiridas assumem ter dificuldades negociais por desconhecimento 

da língua oficial dos mercados onde tentam ingressar. 

Por fim, a incapacidade de fazer face a investimentos prévios com 8% das respostas tem a ver 

com o risco de investimento. Muitas empresas não dispõem de fundo de maneio suficiente e vêem a 

concretização das suas operações dificultadas ou impossibilitadas. Estes resultados podem em muito 

justificar as estatísticas do reduzido número de empresas sobreviventes 3 anos após o seu nascimento 

(como visto anteriormente na secção 4.2). 
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Figura 16 – Principais barreiras internas (%) 

 

 

A figura 17 caracteriza as principais barreiras externas sentidas pelas empresas na 

internacionalização. Como principais barreiras externas, as empresas identificam as regulamentações 

diferentes como o maior obstáculo à internacionalização com 24% das respostas. Entende-se por 

regulamentações diferentes um conjunto de medidas legais ou regulamentares que regem um 

determinado assunto. Em áreas especificas como a conceção de projetos em países fora de Portugal, 

movimentação de mercadorias ou a colocação de um produto no mercado externo será importante 

avaliar previamente as regulamentações inerentes, por forma a evitar constrangimentos nos negócios 

internacionais. No caso das empresas inquiridas, quase todas têm necessidade de avaliar as 

regulamentações externas, por exemplo, em projetos de engenharia de estruturas metálicas ou 

isolamentos, as regulamentações de caixilharias e vidro regem-se por normas especificas de cada país, 

a tradução e rotulagem dos produtos, as taxas ou especificações impostas para determinados produtos, 

a embalagem dos produtos, são alguns dos exemplos mencionados pelos inquiridos. 

Em segundo lugar, com 20% das respostas, os inquiridos apontam o enquadramento legal, fiscal 

e cambial como uma das problemáticas mais relevantes. Por norma, no mercado global, existem moedas 

fortes com elevada aceitação nos mercados económicos internacionais ou moedas fracas com baixo 

grau de aceitação, devido, sobretudo, à instabilidade política e social vividas nesses países, mas também 

devido à inexistência de poder económico a nível mundial. A título de exemplo, é normal que as 

transações económicas sejam realizadas com moedas fortes como o dólar, o euro ou a libra, que 

representam uniões de países com forte poder económico (Geraldes, 2017). Assim, uma das dificuldades 

encontradas pelos inquiridos com negócios internacionais fora da União Europeia tem a ver com as taxas 

de cambio que flutuam consoante a evolução dos mercados de capitais, o desempenho comercial 

8

8

12

12

15

19

27

Incapacidade de fazer face a investimentos prévios

Problemas linguísticos

Dependência de parceiros locais

Problemas de comunicação e marketing

Acesso a linhas de financiamento e crédito

Falta de capacidade de exploração de oportunidades…

Falta de recursos humanos capacitados

Quantidade de Respostas (em percentagem)

B
ar

re
ir

as
 In

te
rn

as



 
 

49 

mundial, as crises políticas dos países e outros fatores que poderão influenciar as negociações 

comerciais internacionais. 

Outra dificuldade prende-se com a oficialização dos canais de distribuição, obtendo 20% das 

respostas. Os canais de distribuição não são nada mais do que os caminhos que levam os produtos das 

empresas aos seus respetivos consumidores, no local certo e na hora esperada pelos clientes. No caso 

de algumas empresas, estas apontam dificuldades relacionadas com má comunicação, falha nos prazos 

de entrega, problemas de logística e transportes, irregularidade nos pedidos de encomenda ou falta de 

planeamento. Outras apontam dificuldades relacionadas com os contratos de exclusividade ou a 

estrutura de preços que obrigam a PVP’S muito acima do viável. 

Os prazos de recebimento de clientes externos e a falta de segurança nos pagamentos 

representam apenas 8% das respostas, mas foi considerado como uma das grandes preocupações por 

parte dos clientes. Algumas empresas inquiridas não conseguem ter acesso a seguradoras de crédito 

para obter segurança nos pagamentos. Tendo em conta que uma pequena e média empresa tem por si 

só menos recursos que uma empresa de maiores dimensões e que tem, naturalmente, consequências 

mais pesadas se algo correr mal, seria de esperar que existissem medidas mais seguras para estas PME 

conseguirem desenvolver as suas operações com maior segurança. Empresas inquiridas explicam que 

são obrigadas a comprar previamente material junto dos seus fornecedores, avançar com produções e 

concluir encomendas, sem qualquer garantia de pagamento, sob pena de não concretizar negócios e 

fechar portas. Além do custo prévio, ainda estão sujeitas a prazos de recebimento de uma média de 30 

dias, o que é insustentável para muitas indústrias. 

 A diferença nos procedimentos operacionais e administrativos representa 8% das respostas. Os 

inquiridos exemplificam com as diferenças alfandegárias, informações a constar nos documentos de 

exportação, importação, faturação e ordens de encomenda. Ainda que esta problemática seja 

considerada uma barreira, as empresas afirmam aprender rapidamente todos estes processos e 

procedimentos depois da primeira experiência. 

Os países concorrentes com preços mais competitivos (4%) são também um dos entraves 

apontados pelos inquiridos. A concorrência é global e, por vezes, torna-se impossível reduzir as margens 

de custos para acompanhar os preços praticados por outros mercados. No setor têxtil, as empresas são 

confrontadas com uma concorrência muito agressiva, condicionando a sua presença nalguns mercados. 

A falta de apoio dos governos apontada pelos inquiridos com 8% das respostas. Apesar dos 

esforços e iniciativas do governo nos últimos anos, Portugal continua a necessitar de mais apoios no que 

diz respeito às fontes de financiamento alternativo. Existe uma grande dificuldade de atuação por parte 
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das empresas, causada por um conjunto de entraves como legislação laboral obsoleta, burocracia 

exagerada, elevados custos de produção, falta de competitividade e formação, elevada carga fiscal e 

difícil acesso ao financiamento. 

Por fim, os conflitos e as guerras civis são também uma das barreiras que inibem o processo de 

internacionalização das PME. É certo que, atualmente, se atravessa um período de incertezas 

caracterizado por uma crise económica, política, social e ambiental a nível global. A crise financeira de 

2007-2008 ainda deixa rasto nas economias mundiais apesar da expansão favorável, a guerra comercial 

entre os Estados Unidos e a China com a imposição de tarifas à importação de produtos oriundos da 

China, que afeta indiretamente outros países, a perspetiva da saída do Reino Unido (BREXIT), os conflitos 

políticos e civis ocorridos em França, na Venezuela e no Brasil, as catástrofes ambientais, mais 

recentemente, em Moçambique, têm gerado muito entraves ao comércio internacional. 

 

Figura 17 – Principais barreiras externas (%) 
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O mapa ilustrado na figura 18 demonstra que as PME do Norte de Portugal estão 

internacionalizadas nos cinco continentes.  

De notar a maior incidência na União Europeia pela facilidade em criar negócios, uma vez que 

não existem barreiras alfandegárias nem tarifas e existe a vantagem da moeda comum e maior facilidade 

em termos de transporte e logística. Mesmo assim, as empresas estão presentes em países tão distintos 

como o Dubai, Moçambique, Angola, México, Panamá, Colômbia, Marrocos, Rússia e Austrália, 

demonstrando que, hoje em dia, não existem fronteiras para a criação de negócios internacionais, 

somente algumas barreiras, às vezes, difíceis de transpor. Na figura 18, ilustramos a presença 

internacional destas empresas portuguesas, sendo que a paleta de cores no mapa vai variando entre o 

azul claro e o azul escuro, consoante a predominância do número de empresas presentes nesses 

mercados. A cor azul clara é indicadora de um menor número de empresas, enquanto a cor azul escura 

revela a presença de um maior número de empresas. 

 

Figura 18 – Mapa da presença internacional das PME inquiridas (Fonte: Elaboração própria) 
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 Relativamente ao número de ocorrências de abandono de mercados externos, a figura 19 

demonstra que 9 empresas assumem nunca ter abandonado nenhum mercado, apesar de existirem 

alguns entraves que dificultam as suas operações. Ao passo que 4 empresas confirmam ter abandonado 

mercados externos. Estas empresas encontraram barreiras difíceis de transpor, tais como: 

• “Barreiras culturais e técnicas acentuadas” 

• “Falta de capacidade de resposta” 

• “Situação de conflito interno (guerra)” 

• “Targets exigidos muito baixos e difíceis de suportar” 

 

Figura 19 – Ocorrência de abandono de mercados externos 
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 A figura 20 revela os mercados que as empresas inquiridas consideram mais atrativos. Na Europa, 

e, especialmente, na União Europeia, os países mais atrativos para realizar negócios internacionais são 

Espanha e França com 40% das respostas. Ainda na União Europeia, os países Nórdicos representam 

20% das respostas, ganhando cada vez mais destaque nas exportações portuguesas. Fora do continente 

Europeu, os PALOP são os países com maior atratividade para estabelecer negócios, representando 15% 

das respostas, ao passo que a América do Norte reúne também ela 15% das respostas. A América do 

Sul e os países Asiáticos têm vindo a ganhar alguma expressão nos negócios internacionais e no 

estabelecimento de parceiras com Portugal, ainda que representem uma minoria na atratividade negocial 

com 5% das respostas.  

 

Figura 20 – Mercados mais atrativos para negócios internacionais (%) 
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CONCLUSÃO 
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As PME assumem um papel determinante na economia nacional e europeia, em consequência 

da sua quantidade, da capacidade de gerar emprego e do valor acrescentado que possuem. Num 

momento em que o mercado português se encontra saturado e a procura interna é baixa devido aos 

efeitos que ainda se fazem sentir da crise financeira da última década, a internacionalização é 

considerada como uma das principais estratégias empresariais para o crescimento e expansão das 

empresas no mercado que é, agora, global. 

O presente estudo teve como finalidade apresentar as principais barreiras encontradas pelas 

PME do Norte de Portugal no processo de internacionalização. Além de identificar as principais barreiras 

ao longo do processo, foi importante caracterizar o perfil das empresas inquiridas numa primeira fase. 

Constatou-se, apesar da amostra ser reduzida, que 62% das empresas não eram oriundas de negócios 

familiares. Relativamente à oportunidade de entrada no mercado externo, tendo em conta o perfil das 

empresas, 85% afirma ter planeado a sua entrada, tendo como principal motivação a falta de 

oportunidades no mercado interno, por outras palavras, a saturação do mesmo. As estratégias adotadas 

pelas empresas, numa fase inicial, passaram pela nomeação de uma pessoa ou de uma equipa 

responsável pelos negócios internacionais ou pelo recrutamento de novos colaboradores. Os negócios 

internacionais são geridos internamente dentro das organizações e estas últimas consideram que os 

principais fatores de vantagem competitiva são a qualidade do produto e o preço competitivo. Foi possível 

também concluir que 98% das empresas utilizava a exportação direta/indireta para entrar nos mercados 

internacionais. 

No que diz respeito às principais barreiras à internacionalização, no início das suas operações, 

as respostas com mais percentagem apontavam para o entendimento do mercado externo e para os 

recursos humanos não preparados. Mais à frente, numa fase mais madura das operações internacionais, 

as mesmas apontaram como principais barreiras internas a falta de recursos humanos capacitados e a 

falta de capacidades de exploração de oportunidades comerciais. Relativamente às principais barreiras 

externas, as empresas consideraram as regulamentações distintas e o enquadramento legal, fiscal e 

cambial diferentes. 

A ocorrência de abandono nos mercados externos é uma hipótese quando as empresas se 

deparam com barreiras incontornáveis e está evidenciado neste estudo por 4 empresas. Os obstáculos 

que impossibilitaram as empresas de prosseguir com as suas operações internacionais tiveram a ver 

com barreiras culturais e técnicas acentuadas, falta de capacidade produtiva, situação de conflito (guerra) 

e targets muito baixos e difíceis de suportar. 
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Importante concluir que a gestão de topo, em todas as empresas, apresentava altos 

conhecimentos sobre a internacionalização pelo que não existiu qualquer dificuldade no preenchimento 

do questionário, nem na interpretação dos resultados. 

Por outro lado, será de salientar que este estudo apresenta as suas falhas e limitações e, por 

esta razão, são sugeridas novas necessidades de investigação em estudos futuros, nomeadamente no 

alargamento da base da amostra, de maneira a perceber se esta tendência de respostas se mantém 

(empresas familiares e não familiares, relação dos setores de atividades, modos de entrada nos 

mercados e principais barreiras internas e externas).  

A recolha de dados foi, sem margem de dúvida, um dos aspetos mais difíceis para a execução 

deste estudo, tendo sido necessário uma revisão da estratégia de atuação diversas vezes. Não obstante, 

considera-se que o estudo atingiu os objetivos iniciais e teve relevância para o contributo do estudo sobre 

a internacionalização e as suas principais barreiras, permitindo um pensamento mais aprofundado e 

rigoroso sobre os riscos e desafios dos negócios sem fronteiras. 
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ANEXO 
 
QUESTIONÁRIO 
 
Parte 1 - Identificação do entrevistado: 

Nome: 
Cargo na empresa: 
 
Parte 2 - Identificação da Empresa: 
 
Ano de constituição: 
Setor de atividade: 
Localização: 
Nº de funcionários: 
Volume de Negócios: 
Administração familiar: (sim ou não) 
 
Parte 3 – Internacionalização (início das operações) 
 
1. Como surgiu a primeira oportunidade de trabalhar com o mercado externo? 

a) ocasionalmente (por exemplo: um pedido que chegou do mercado externo)  
b) planeamento 
 

2. Quais foram as motivações para a internacionalização?  
(possibilidade de selecionar várias opções) 

a) falta de oportunidades no mercado interno 
b) pressão da concorrência 
c) acompanhar parceiros que já atuavam além-fronteiras 
d) redução de custos  
e) procura de recursos  
f) globalização da indústria  
g) diminuição do risco global 
h) proximidade dos clientes e portos de desembarque 
i) outras? ____________________________________ 

 
3. Quais foram as maiores dificuldades sentidas pela empresa no início do processo de 
internacionalização?  
(possibilidade de selecionar várias opções) 

a) língua estrangeira e cultura do país 
b) recursos humanos não preparados 
c) falta de capacidade produtiva 
d) legislação e normas técnicas 
e) entendimento do mercado externo 
f) capacidade financeira 

 



 
 

63 

4. A empresa adotou alguma estratégia para dar resposta imediata e não perder negócios? (por exemplo: 
nomeou uma pessoa responsável, deu formação, recrutou novos colaboradores, recorreu a uma entidade 
externa, etc) 
 
Parte 4 – Internacionalização (operações atuais) 
 
5. Nos dias de hoje, como são geridos os negócios internacionais? 

a) O processo é feito internamente através de um departamento/pessoa responsável  
b) A empresa recorre a uma entidade externa 
 
 

6. Atualmente, qual é o modo de entrada utilizado no mercado internacional? 
a) Exportação direta e/ou indireta  
b) Acordos contratuais: licenciamento, franchising, contratos de produção, alianças estratégicas 
c) Investimento Direto Estrangeiro: Joint Ventures, fusões/aquisições, propriedade total 

 
7. Na vossa opinião qual o fator diferenciador da empresa em relação à concorrência? (por exemplo: 
preço, qualidade do produto, posição geográfica, inovação, etc) 
 
8. Quais são as iniciativas tomadas pela empresa para dar continuidade ao processo de 
internacionalização?  
(possibilidade de selecionar várias opções) 

a) Participam em eventos e feiras do setor 
b) Têm parcerias com associações/entidades públicas 
c) Têm um plano estratégico de marketing e comunicação  
d) Recorrem a apoios de financiamento privado 
e) Recorrem a apoios de financiamento públicos 
f) Outras? _______________________________ 
 

9. Atualmente, quais são as principais barreiras internas e externas que ainda sentem na 
internacionalização? 
(possibilidade de selecionar várias opções) 
 

Barreiras Internas:  
a) falta de recursos humanos capacitados 
b) falta de capacidade de exploração de oportunidades comerciais  
c) problemas de comunicação e marketing  
d) problemas linguísticos  
e) incapacidade de fazer face a investimentos prévios  
f) dependência de parceiros locais  
g) acesso a linhas de financiamento e crédito 
h) Outras? ____________________________ 
 
Barreiras Externas:  
a) procedimentos operacionais e administrativos diferentes nos mercados externos  
b) enquadramento legal, fiscal e cambial diferentes  
c) falta de apoio dos governos  
d) regulamentações diferentes  
e) dificuldade em oficializar canais de distribuição  
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f) prazos de recebimento de clientes externos  
g) conflitos civis que interrompem relações comerciais 
h) Outras? _____________________________ 

 
Parte 5 – Presença Mercados Internacionais 
 
11. Atualmente com que mercados trabalham? 
 
12. Já abandonaram algum mercado com o qual já trabalharam no passado? Se sim, por que razão?  
 
13. Na vossa opinião, qual o mercado mais atrativo para estabelecer negócios? 
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